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1. INLEIDING 
Gedurende de periode van 18 april tot en met 15 mei 2017 heeft er inspraak plaatsgevonden op de ‘concept’ Sociale Agenda. 

Gedurende deze periode zijn er acht reacties ontvangen op het voor inspraak vastgestelde concept. De inspraakreacties zijn gevarieerd 

en richten zich zowel op de inhoud, de visie, toekomstige ontwikkelingen en tekstuele suggesties. Ook binnen de gemeentelijke 

organisatie is de ‘concept’ Sociale Agenda breed verspreid. Dat heeft geleid tot verschillende vragen en opmerkingen. Samen met de 

inspraakreacties heeft dit geleid tot wijzigingen in de ‘concept’ Sociale Agenda. Deze wijzigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van 

deze Nota van Inspraak.  

Verschillende reacties hebben niet direct geleid tot aanpassingen van de tekst, maar zijn waardevolle aanbevelingen die we zullen 

betrekken bij de realisatie van de doelen uit de Sociale Agenda. Ook zijn diverse kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Deze 

aanpassingen zijn niet opgenomen in deze Nota van Inspraak. 

In bijlage 1 bij deze Nota van Inspraak zijn separaat opgenomen: de inspraakreactie van Sociaal Cultureel werk en de opmerking van 

de Wmo-adviesraad met betrekking tot door ontwikkeling van het advies in het sociaal domein. 
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2. OVERZICHT VAN INSPREKERS 
 

Er zijn inspraakreacties ontvangen van drie inwoners en van vijf maatschappelijke partners. In verband met privacyregelgeving zullen de 

inwoners die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken niet bij naam worden genoemd. Bij hun opmerkingen en 

suggesties wordt aangegeven dat de opmerking is gemaakt door “Inwoner”. De suggesties en opmerkingen die zijn ontvangen vanuit de 

gemeentelijke organisatie worden weergegeven met “Gemeente”. 

Onderstaand wordt weergegeven welke maatschappelijke partners gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.  

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Stichting Pluspunt 

Wmo-adviesraad van de gemeente Leiderdorp 

JES Rijnland 

Sociaal Cultureel werk 
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3. INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN 
 

Hoofdstuk Blz
. 

Organisatie/persoon Opmerking Reactie college Gevolgen voor 
Sociale Agenda 

Maatschappelijke 
Analyse 

 JES Rijnland Over de maatschappelijke 
Analyse. 
U gebruikt in uw analyse cijfers 
van ‘reguliere’ organisaties. Een 
daarvan is het Regionaal-Meld en 
Coördinatiepunt Voortijdig 
schoolverlaten.  

 
JES Rijnland is een van de 
organisaties die het initiatief heeft 
genomen zich in te spannen om 
bepaalde groepen te 
ondersteunen.  
U zou in uw analyse kunnen 
aangeven dat er ook private-en 
burgerinitiatieven zijn rond 
bepaalde groepen zoals 
migranten, laag opgeleide 
gezinnen en jongeren. JES is een 
van deze initiatieven en heeft de 
afgelopen jaren diverse trajecten 
in Leiderdorp uitgevoerd.  

 
U zou deze cijfers mee kunnen 
nemen in uw analyse. 
U zou kunnen aangeven dat u 
deze cijfers niet hebt 
meegenomen in uw analyse. 

Wij hebben de cijfers niet 
meegenomen in de 
Maatschappelijke Analyse. In 
een nieuwe analyse zullen we 
cijfers over migranten 
meenemen.  

Geen 
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Algemeen  Sociaal Cultureel werk De vragen die we bij de interne 
bespreking van de nota stelden 
gingen niet of nauwelijks over de 
inhoud, maar over de praktijk. Wat 
kunnen we doen? Hoe gaan we 
dat doen? Welke rol kunnen we 
spelen? Wat betekent dat voor 
ons werk? Hoe kunnen we aan de 
verwachtingen voldoen? De nota 
heeft ons dus meteen aan het 
denken en aan het werk 
gezet(gehele inspraak is in bijlage 
opgenomen). 

We willen de expertise van 
onze partners gebruiken om 
samen te werken aan de 
opgaven in het sociaal 
domein. Wij ervaren het als 
een positief signaal dat uw 
organisatie daarin mee wil 
denken en mee wil doen.  
 

Geen 

Algemeen  Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
en Jeugd en Gezinsteam worden 
naast elkaar gebruikt. 
Pagina 5, 6 en 7. Vooralsnog is 
afgesproken dat het JGT 
onderdeel is van het netwerk CJG. 
Het zou helderder zijn als het over 
de teams JGT en JGZ gaat of over 
het CJG. 
 

Organisatorisch valt het 
Jeugd- en Gezinsteam 
inderdaad binnen het netwerk 
CJG. Bij de decentralisatie 
hebben wij het Sociaal Team 
Leiderdorp en het Jeugd- en 
Gezinsteam gevormd. 
Daarom benoemen we deze 
specifiek in de Sociale 
Agenda. 

In de voetnoot op 
pagina 3 is toegevoegd 
dat het JGT onderdeel 
is van het CJG. 

Algemeen  Inwoner Het overheersende beeld dat ik 
bespeur in het document is, de 
overheid stuurt het gehele proces 
dat onder het “Sociale gebied “ 
past. Ook onderwijs wordt daartoe 
gerekend. Als oud-voorzitter van 
de toenmalige Openbare 
Scholengemeenschap weet ik dat 
inhoudelijk het onderwijsgebied 
gestuurd wordt door het Ministerie 
van en de Inspectie Onderwijs. 
Vanuit dat veld wordt – op basis 

Het klopt dat wij met name op 
het gebied van onderwijs veel 
meer een faciliterende rol 
vervullen in plaats van een 
sturende rol. Daarom is een 
goede samenwerking met het 
onderwijs van belang.   

Op verschillende 
plaatsen hebben we de 
tekst aangepast.  
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van de kennis over eventuele 
specifieke problematiek van een 
kind - bekeken met welk 
nevenliggend  orgaan contact 
moet worden opgenomen  om in 
voorkomend geval ondersteuning 
te geven. Daar hoeft van de lokale 
overheid geen sturing aan worden 
gegeven, wel faciliterend te zijn. 

Algemeen  Inwoner Het is onduidelijk  wie “we” zijn 
daar waar die aanduiding in de 
verschillende delen van het 
document voorkomt. Dat maakt 
het begrijpen van de inhoud van 
het document er voor de 
onbevangen lezer niet 
eenvoudiger op. 

Inderdaad kan de term ‘we’ 
voor verwarring zorgen. De 
tekst is hierop doorgenomen.  

Op verschillende 
plaatsen hebben wij de 
tekst aangepast.  

Algemeen  Inwoner Niet alles wat  in het document 
onder “Sociale agenda” is 
geplaatst door de lokale overheid 
kan en moet worden gestuurd. Ik 
mis een belangrijke passage in het 
document, namelijk: Welke delen 
van de Sociale agenda, of de 
gebieden daaronder, vallen in 1e 
instantie onder de unieke 
verantwoordelijkheid van ouders 
en/of voogden en verzorgers, die 
waar nodig ondersteuning van het 
sociale veld kunnen vragen. 

Op verschillende plaatsen in 
de Sociale Agenda 
benadrukken we de eigen 
verantwoordelijkheid van 
inwoners. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun 
leven en hun invulling 
daarvan. Ook de 
verantwoordelijkheid die 
ouders hebben voor het veilig 
opgroeien en ontwikkelen van 
hun kinderen komt op 
verschillende plaatsen naar 
voor.  

Geen 

Algemeen  Inwoner Als ik de Sociale Agenda 
doorlees, valt me op dat veel 
doelen zijn geformuleerd in termen 
van ‘meer’ en ‘minder’. Dat zegt 

Met de termen ‘meer’ en 
‘minder’ wordt specifiek 
verwezen naar de aantallen 
zoals deze opgenomen zijn in 

Geen 
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echt helemaal niks! Als er 1 kind 
meer een gezond gewicht heeft of 
1 inwoner meer de NL taal goed 
beheerst, heeft de gemeente dan 
haar doelen bereikt? Ik verwacht 
SMART doelen van de gemeente 
waarin haalbare, specifieke en in 
cijfers uitgedrukte doelen 
uitgewerkt worden. Hoeveel % van 
de kinderen hebben bijvoorbeeld 
nu een gezond gewicht in 
Leiderdorp; en wanneer wil de 
gemeente bereikt hebben dat 
bijvoorbeeld 10% meer kinderen 
een gezond gewicht hebben. 

de Maatschappelijke Analyse 
2016. Deze cijfers dienen als 
startpunt voor realisatie van 
de opgaven. Het moeilijke 
met het SMART formuleren 
van doelen in het sociaal 
domein is dat het om mensen 
gaat. In die zin is elke 
mantelzorger die wij bereiken 
of elk kind dat een gezond 
gewicht bereikt positief. 
Daarbij is het (zeker in het 
sociaal domein) moeilijk om 
altijd een causaal verband te 
leggen tussen de uitvoering 
van beleid en het wel of niet 
bereiken van doelen. Er 
spelen vaak namelijk 
meerdere factoren. Daarom 
zijn aan de termen ‘meer’ en 
‘minder’ geen specifieke 
percentages of aantallen 
gekoppeld. Door eind 2018 of 
begin 2019 opnieuw een 
Maatschappelijke Analyse uit 
te voeren krijgen wij wel een 
beeld van de voortgang. 

Algemeen  JES Rijnland U benoemt in uw nota een aantal 
groepen die aandacht behoeven in 
het sociale domein. Graag vragen 
wij aandacht voor de laag 
opgeleide Leiderdorper en voor 
gezinnen met een migratie-en of 
vluchtgeschiedenis. Om iedereen 
mee te laten doen is het belangrijk 

Doelstelling is dat ‘iedereen 
mee kan doen in Leiderdorp’. 
Dat geldt ook voor 
laagopgeleide Leiderdorpers. 
Daarbij willen we wel 
opmerken dat en lage 
opleiding of het ontbreken 
van afgeronde opleiding lang 
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om cultuursensitief beleid te 
ontwikkelen en algemene 
voorzieningen zo in te richten dat 
zij ook toegankelijk zijn voor deze 
groepen 

niet altijd tot beperkingen 
hoeft te leiden. Wij willen dat 
jongeren de school verlaten 
met een ‘startkwalificatie’. 
Migranten en inwoners met 
een vluchtgeschiedenis 
worden niet specifiek 
benoemt. Deze inwoners 
maken deel uit van de 
Leiderdorpse samenleving. 
Ook voor deze mensen 
gelden de uitgangspunten 
zoals opgesteld in de Sociale 
Agenda. 

1 3 Gemeente “mensen betrokken zijn bij elkaar 
en verantwoordelijkheid nemen 
voor een prettig en vitaal 
Leiderdorp.” Het is niet mogelijk 
om mensen verantwoordelijk te 
maken voor de vitaliteit van 
medebewoners. Het gaat om 
prettig en zo zelfstandig mogelijk 
samenleven. 

Het klopt dat inwoners zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen vitaliteit. Wel hopen we 
dat inwoners elkaar 
stimuleren om er een vitale 
levensstijl op na te houden. 

‘Vitaliteit’ is verwijderd. 
Regel is aangepast: 
‘een prettig en zo 
zelfstandig mogelijk 
samen leven in  
Leiderdorp.’ 

1 3 Gemeente Paragraaf 1.1. wordt ‘de 
aanleiding’ genoemd. Het gaat 
daar echter meer om een 
‘terugblik’. In het kader van de 
leesbaarheid is het wenselijk de 
opsomming van de 
‘ontwikkelingen’ op te nemen in de 
tekst.  

De suggestie wordt 
overgenomen. 

De titel van paragraaf 
1.1. is gewijzigd naar 
‘Terugblik’. De eerste 
alinea is herschreven 
waarbij de opsomming 
is genomen in de tekst. 

1 3 Gemeente Op pagina 3 worden het Sociaal 
Team Leiderdorp en het Jeugd- en 
Gezinsteam geïntroduceerd. Het 
is wenselijk om dit kort toe te 

- Een korte beschrijving 
van het Sociaal Team 
Leiderdorp en het 
Jeugd- en Gezinsteam 
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lichten in een voetnoot. is toegevoegd in een 
voetnoot. 

1 4 Gemeente ‘We geven inwoners en 
professionals de ruimte, los van 
protocollen, en we proberen de 
bureaucratie terug te dringen’. 
Protocollen kunnen in die zin 
aangemerkt worden als een vorm 
van bureaucratie. Dat hoeft lang 
niet altijd het geval te zijn.  

De opmerking heeft geleid tot 
aanpassing van de zin. 

Zin aangepast: ‘we 
gaan uit van eigen 
verantwoordelijkheid 
en kunnen daardoor de 
bureaucratie 
terugdringen: meer 
vertrouwen minder 
verantwoording.’ 

2 6 Wmo-adviesraad De Raad heeft zich afgevraagd 
waarom er niet voor is gekozen 
het in 2016 gecertificeerde VN-
verdrag inzake de rechten van 
personen met een 
handicap/beperking als leidraad te 
nemen om de Sociale Agenda 
vorm te geven. De uitwerking van 
dat verdrag verplicht de gemeente 
om voor de beleidsterreinen 
waarvoor zij verantwoordelijkheid 
heeft, te werken aan geleidelijke 
verwezenlijking van het Verdrag 
(Informatiekaart VN-verdrag van 
de VNG). Het gaat daarbij vooral 
om toegankelijkheid in brede zin 
en informatie aan de burgers. Het 
piramidemodel kan wel een 
hulpmiddel zijn. 

De Sociale Agenda richt zich 
op meer onderdelen dan 
enkel mensen met een 
handicap. Wel komen 
verschillende uitgangspunten 
in de Sociale Agenda 
overeen met het VN-verdrag 
Handicap. Centraal in het 
Verdrag staat het bevorderen 
van inclusie en participatie 
van mensen met een 
handicap, een inclusieve 
samenleving waarin iedereen 
mee kan doen. Een 
inclusieve samenleving 
waarin onder andere non-
discriminatie, gelijke kansen, 
toegankelijkheid en respect 
voor inherente waardigheid 
en persoonlijke autonomie 
algemene beginselen zijn. 
Een inclusieve samenleving 
is niet van de ene op de 
andere dag gerealiseerd. Het 
is een geleidelijk proces waar 

Geen 
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betrokkenheid van iedereen 
voor nodig is; een 
transformatieproces in de 
gehele samenleving. In die 
zin past uitvoering van de 
Sociale Agenda bij naleving 
van het Verdrag. 

2 6 Gemeente In hoofdstuk 2 worden de visie op 
het sociaal domein en de 
uitgangspunten voor de Sociale 
Agenda beschreven. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 de 
besturingsfilosofie behandelt. Het 
is logischer om eerst de 
besturingsfilosofie te bespreken 
en vervolgens de visie en de 
uitgangspunten. 

Het lijkt inderdaad logisch om 
eerst de besturingsfilosofie te 
bespreken en vervolgens 
vanuit de visie en de 
uitgangspunten de doelen en 
opgave van de Sociale 
Agenda op te sommen.  

Hoofdstuk 2 en 3 zijn 
omgewisseld.  

2 6 Gemeente De ‘piramide’ waarmee het sociaal 
domein wordt weergegeven 
beschrijft 4 niveaus. Daarbij is een 
aparte ‘laag’ aanwezig voor het 
Sociaal Team Leiderdorp en het 
Jeugd- en Gezinsteam. Deze zijn 
echter onderdeel van de ‘sociale 
infrastructuur’ en vormen de 
toegang tot ‘specialistische 
ondersteuning’. 

Door een aparte ‘laag’ voor 
het Sociaal Team en Jeugd- 
en Gezinsteam op te nemen 
is getracht hun rol weer te 
geven. Ze hebben specifiek 
ook een rol bij de toegang tot 
specialistische 
ondersteuning. Deze 
weergave leidt echter tot 
verwarring.  

De afbeelding op 
pagina 6 is aangepast. 
Het sociaal domein 
wordt omschreven aan 
de hand van een 
piramide van drie 
lagen.  

2 6 Pluspunt Afbeelding 1:   Zit STL niet in 
zowel sociale infrastructuur en 
lichte ondersteuning? En oi 
bevindt ook Pluspunt zich op deze 
scheidslijn. Licht in tekst toe waar 
organisaties zich bevinden in 
figuur en haal  STL/JGT er bij 
figuur uit 

Zie bovenstaande 
beantwoording 

Zie bovenstaande. 
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2 7 Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

Voorbeeld over veiligheid rondom 
kinderen organiseren door 
samenwerking tussen …… 
Is een hoe en geen wat. Tevens is 
het voorbeeld niet zo sterk. 

  

Betreft inderdaad een 
invulling van het ‘hoe’.  

Zin is verwijderd 

2 7 Gemeente Bij het onderdeel ‘Sport, kunst en 
cultuur’ wordt gemist dat door 
partijen uit de ‘sociale 
infrastructuur’ deze partijen uit de 
basisstructuur in kunnen zetten als 
preventie. Daarom is het 
belangrijk dat er samengewerkt 
wordt tussen de verschillende 
organisaties.  

Sport, kunst en cultuur spelen 
inderdaad een belangrijke 
preventie rol. In de praktijk 
zien we ook dat partijen uit de 
basisstructuur zich bewust 
zijn van hun rol en dat de 
samenwerking met 
bijvoorbeeld het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en 
verschillende 
sportverenigingen steeds 
meer vorm krijgt. 

De volgende zin is 
toegevoegd: ‘Het is 
daarom belangrijk dat 
zij goed samenwerken 
met partijen in de 
sociale infrastructuur’ 

2 7 Wmo-adviesraad De Raad is het van harte eens 
met de plaats die 
vrijwilligersorganisaties van sport, 
kunst en cultuur in de nota hebben 
gekregen. Zij vormen het cement 
binnen de lokale samenleving, 
spelen een belangrijke rol in het 
preventieve beleid en verdienen 
daarbij ondersteuning. 

We zien sport, cultuur en 
kunst als een belangrijk 
onderdeel van het sociaal 
domein. Hoewel zij zelf niet 
altijd een actieve rol voor zich 
zelf zien, dragen partijen in 
deze disciplines voor een 
groot deel bij aan preventie 
en signalering in het sociaal 
domein.  

Geen 

2 7 Wmo-adviesraad De algemene uitgangspunten zijn 
als het goed is reeds staand 
beleid. Wel zullen de professionals 
zich nog meer bewust moeten 
worden dat samenwerking 
noodzakelijk is. Daarbij zal het 
probleem van de wachttijden 

De uitgangspunten zijn 
inderdaad bestaand beleid. 
We komen echter tot de 
conclusie dat we daar nog 
lang niet altijd uitvoering 
aangeven. Daarom willen wij 
benadrukken dat we 

Geen 
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moeten worden opgelost en 
tussentijds een tijdelijke 
voorziening worden getroffen. 

vertrouwen hebben in de 
professionals en dat we ze 
vrijheid willen geven om te 
‘doen wat nodig is’.  

2 8 Inwoner Een opmerking/aanvulling vwb de 
WMO inkomensafhankelijke 
bijdrage.  De WMO geeft niet aan 
hoe hoog de bijdrage per 
inkomensgroep is zoals gesteld 
door de gemeente. Bij een 
aanvraag wordt nu volstaan met 
een verslagje en verder geen 
schriftelijke uitleg gegeven. 
De aanvrager moet op dit moment 
zelf op zoek naar uitleg. De WMO 
krijgt hierdoor een slechte naam 
binnen de gemeente en 
daarbuiten! Ik zou het geen 
wijziging maar aanvulling willen 
noemen. De administratieve 
handeling van de WMO als 
antwoord op een aanvraag zou 
moeten bestaan uit de bijlage(n) 
van de regeling en uitleg over de 
standaard afhandeling(en).   
De administratieve procedure 
standaardiseren. In eerste 
aanvang  eenvoudig en 
laagdrempelig houden. 
 

Bij de eigen bijdrage spelen 
meerder factoren een rol. Het 
gaat bijvoorbeeld om het 
inkomen, vermogen en de 
gezinssamenstelling van de 
persoon die ondersteuning 
ontvangt. Wij zijn niet van alle 
gegevens op de hoogte en 
kunnen dus niet aangeven 
welke bijdrage mensen 
precies moeten betalen. 
Medewerkers van het Sociaal 
Team proberen inwoners zo 
goed mogelijk te informeren 
over de eigen bijdrage. Met 
betrekking tot de eigen 
bijdrage volgen wij overigens 
de standaardtarieven zoals 
deze zijn opgesteld door het 
ministerie van 
Volkshuisvesting, Welzijn en 
Sport.  

Geen 

3 9 Gemeente In het hoofdstuk wordt ingegaan 
op de rol van de gemeente in het 
sociaal domein. Daarbij zou het 
wenselijk zijn, om gezien de 
ontwikkeling die we maken op het 

- Paragraaf ‘Financieren 
tegen het licht’ is aan 
het hoofdstuk 
toegevoegd.  
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gebied van onder andere ‘welzijn’, 
ook iets op te nemen over de 
financiering/subsidierelatie met 
verschillende partijen. 

3 10 Wmo-adviesraad Bij de uitwerking van de Sociale 
Agenda zal de gemeente steeds 
weer moeten vaststellen welke rol 
zij wil inzetten. Daarbij wordt ook 
meer verwacht van (groepen van) 
burgers. Als we burgers in 
positieve zin in beweging willen 
krijgen zal de gemeente daar 
actief aan moeten werken. 

Tijdens het opstellen van de 
Sociale Agenda hebben we 
gemerkt dat inwoners over 
veel onderwerpen een 
mening hebben. Ook hebben 
we gemerkt dat inwoners 
bereid zijn om mee te 
denken. Daarbij past het dat 
wij inwoners ‘opzoeken’ en 
met ze in gesprek gaan. 
Eigenlijk zou dat gesprek met 
inwoners een vast onderdeel 
van onze werkwijze moeten 
zijn. Met de ontwikkeling van 
de gemeentelijke organisatie 
proberen we dat vorm te 
geven.  

Geen 

3 10 Gemeente In paragraaf 3.3. wordt 
aangegeven dat we afspraken 
maken in onderliggende 
opdrachten en subsidieafspraken. 
Dat is een invulling van 
monitoring. Deze taak ligt bij het 
college. In dit document, wat 
vastgesteld wordt door de 
gemeenteraad is niet van belang 
welke afspraken het college maakt 
met ‘partners’.  

Gezien het bepaalde in de 
Gemeentewet is het 
vaststellen van nadere 
afspraken met aanbieders 
een taak en 
verantwoordelijkheid van het 
college van burgemeester en 
wethouders. 

Regel is verwijderd. 

3 10 Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

Pagina 10 bovenaan is een slecht 
lopende zin: Wij willen monitoring 
… 

Zin loopt inderdaad slecht.  Alinea is aangepast. 
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3 10 Wmo-adviesraad Een belangrijk aspect van 
verantwoording afleggen bestaat 
uit de rapportages van hetgeen is 
gedaan, niet over hetgeen is 
bereikt. Dat laatste vergt een 
geheel andere benadering. In 
plaats van afrekenen mogen ook 
fouten worden gemaakt en tot op 
zekere hoogte worden 
geaccepteerd. Dat vergt een 
omslag in denken. 
Een methode daarvoor is 
productgericht 
klanttevredenheidsonderzoek 
(nps: net promotor score) te laten 
doen en verbeterteams op te 
zetten. 

Wij kunnen ons vinden in uw 
standpunt over 
verantwoording. Wij vinden 
ook dat fouten gemaakt 
mogen worden. Het inzetten 
van productgerichte 
klanttevredenheidsonderzoek 
(nps) zullen we in dat kader 
onderzoeken. Op voorhand 
zijn wij overigens geen 
voorstander van het inzetten 
van verbeterteams, maar 
willen wij teams motiveren om 
zichzelf te verbeteren. 

Geen 

4 12 Gemeente Er wordt een voorbeeld gegeven: 
sport- en zangvereniging. Kan hier 
niet beter gesproken worden over 
cultuurvereniging. 

De suggestie wordt 
overgenomen. 

Regel aangepast: ‘zijn 
lid van een sport- of 
cultuurvereniging’ 

4 12 Gemeente Er wordt gesteld dat veel 
ondersteuningsvragen voort 
komen uit financiële problemen. 
Dit kan niet zo stellig gesteld 
worden.  

Feit is dat veel 
ondersteuningsvragen een 
financiële component 
hebben, maar stellen dat 
deze ondersteuningsvragen 
voortkomen uit financiële 
problemen is inderdaad te 
stellig. 

Regel aangepast: ‘In 
de praktijk gaan veel 
ondersteuningsvragen 
gaan over financiële 
problemen’. 

4 12 Gemeente Paragraaf 4.1.1. wordt begonnen 
met de constatering dat 1 op de 
10 mensen een inkomen heeft tot 
120% van de bijstandsnorm. Dit is 
ook geconstateerd in de 

Inwoners met een inkomen 
onder 120% van de 
bijstandsnorm lopen het risico 
om met financiële problemen 
te maken te krijgen. 

Regel is verwijderd. Op 
pagina 13 is de 
volgende tekst 
toegevoegd: 
‘Inwoners met een 
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Maatschappelijke Analyse. 
Vervolgens wordt de indruk 
gewekt dat al deze inwoners 
financiële belemmeringen ervaren 
dat hoeft niet zo te zijn.  

Inderdaad hoeft dat niet in 
alle gevallen zo te zijn.  

structureel laag 
inkomen hebben vaak 
minder mogelijkheden 
om volwaardig deel te 
kunnen nemen aan de 
samenleving. Dat komt 
omdat zij bijvoorbeeld 
de kosten voor een 
sportvereniging of 
deelname aan 
culturele activiteiten 
niet kunnen dragen.’ 

4 13 Gemeente Laaggeletterdheid: er zit een groot 
verschil tussen informatie niet 
goed begrijpen en 
ongeletterdheid. 

- Zin is aangepast. 

4 13 Pluspunt Zowel uit welzijnsbezoeken 
Leiderdorp als landelijke cijfers 
blijkt dat ong. 50% van 75 
plussers niet internetvaardig is. 
Gezien de leeftijd en in veel 
gevallen het niet hebben van een 
computer ligt het niet voor de hand 
te verwachten dat deze groep nog 
internetvaardig wordt. Nu wordt 
onder laaggeletterdheid kort 
stilgestaan bij problemen met 
digitale vaardigheden die hieruit 
voortkomen. Voor in ieder geval 
een grote groep senioren staat 
digitale onvaardigheid los van 
geletterdheid. Toevoegen 1.1.4. 
Internetvaardigheid: zo’n 50% van 
de huidige 75-plussers is niet 
digitaal vaardig.  Het is belangrijk 

Wij zijn ons er van bewust 
dat, met name onder 
senioren, er een (grote) groep 
inwoners is die niet 
internetvaardig zijn. Ons doel 
is om inwoners te benaderen, 
en in gesprek te gaan op een 
wijze die past bij hun 
levensfase en 
persoonlijkheid. Ook daarin 
willen we maatwerk bieden. 
De groep van inwoners die 
niet internetvaardig zijn zal de 
komende jaren wel steeds 
verder afnemen. 

We hebben de 
volgende zin 
toegevoegd: ‘inwoners 
zo nodig 
ondersteuning krijgen 
bij het ontwikkelen van 
internetvaardigheid 
(ook op andere wijzen 
blijft informatie 
beschikbaar).’ 
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te realiseren dat het niet in de lijn 
der verwachting ligt dat deze 
groep deze vaardigheden nog zal 
aanleren. 

4 14 Pluspunt Onder doel Meer mensen, met of 
zonder beperking, zijn duurzaam 
aan het werk. Duidelijk 
onderscheid tussen betaald en 
onbetaald werk en ook gericht op 
mensen die niet betaald kunnen 
werken (en dat nooit (meer) zullen 
kunnen). 

- We hebben de 
tekstuele suggestie 
overgenomen. 

4 14 Pluspunt Onder doel Minder inwoners 
ervaren financiële 
belemmeringen…….. 
Oi is het belangrijk doel vanuit 
inwoner te formuleren en daarbij 
ook hun eigen aandeel meer te 
benoemen. 

Het is een goede suggestie 
om hier de rol van de inwoner 
te benadrukken. 

Wij hebben uw 
tekstuele suggestie 
overgenomen. 

4 14 Wmo-adviesraad Doelen zelfstandig leven  

 Om de gevolgen van 
financiële belemmeringen 
te voorkomen zijn volgens 
de Raad preventieve 
maatregelen noodzakelijk. 

 Een specifiek probleem dat 
niet expliciet wordt 
genoemd is de vergrijzing. 
Dat vergt extra aandacht 
voor de daarvoor 
benodigde voorzieningen.  

 De gemeente heeft 
onlangs het voornemen 
geuit om de algemene 
voorziening om te zetten in 

We zijn het eens dat 
preventieve maatregelen 
noodzakelijk zijn om te 
voorkomen dat inwoners in 
financiële problemen komen. 
De inspraakreactie van 
Pluspunt (zie bovenstaand) 
sluit daar goed op aan. 
 
We hebben geconstateerd 
dat Leiderdorp vergrijsd. 
Vergrijzing op zichzelf hoeft 
geen “probleem” te zijn. Wel 
valt te verwachten dat 
hierdoor een groter beroep 
wordt gedaan op 

Geen 
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een maatwerkvoorziening. 
In deze nota wordt dit nog 
als aanvullend gesteld. 

 

voorzieningen. Aan de 
andere kant zijn “oudere” ook 
vaak als vrijwilliger actief of 
verlenen zij  mantelzorg. We 
willen meer uitgaan van de 
unieke situatie van mensen 
en het bieden van 
ondersteuning zoveel 
mogelijk in de thuissituatie. 
 
Het gaat bij het afschaffen 
van de algemene voorziening 
specifiek om de 
Huishoudelijke 
Ondersteuning. Wij zien nog 
steeds mogelijkheden om 
andere vormen van 
ondersteuning te organiseren 
via algemene voorzieningen. 

4 15 Gemeente In de opsomming rond de 
pedagogische gemeenschap 
wordt er aan voorbij gegaan dat 
leeftijdsgenoten en vrienden van 
jongeren wellicht de belangrijkste 
invloedgroep zijn, naast ouders.  

Vrienden en leeftijdsgenoten 
hebben inderdaad grote 
invloed op de ontwikkeling 
van jongeren. Daarom is het 
van belang om informele 
netwerken van jongeren en 
kinderen te versterken. 

De volgende zin is 
toegevoegd: ‘Ook 
leeftijdsgenoten en 
vrienden hebben een 
(grote) invloed op 
jongeren. Daarom is 
het belangrijk om het 
informele en sociale 
netwerk rond jongeren 
te versterken.’ 

4 15 JES Rijnland Om ervoor te zorgen dat kinderen 
zich optimaal ontwikkelen is het 
belangrijk om –juist bij groepen 
waarvan bekend is dat er risico is 
op te weinig stimulans- heel vroeg, 
dus al vanaf de geboorte 

Het lijkt inderdaad of 
ontwikkeling alleen 
plaatsvindt in een 
schoolomgeving.  

We hebben de 
paragraaf aangepast.  
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aanvullende ‘interventies’ of 
‘voorzieningen te treffen. 

4 15 Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

Pagina 15 
Ondersteuning van het Jeugd en 
Gezinsteam of specialistische 
hulp. Helderder zou zijn het CJG 
ipv het JGT. 

 

- JGT vervangen door 
CJG. 

4 15 Gemeente Bij het ontwikkelen wordt het 
‘speelelement’ gemist en in die zin 
ook de rol van kinderopvang en de 
peuterspeelzalen. 

- In paragraaf 4.4.1. is 
een alinea 
toegevoegd. 

4 15 Gemeente Pesten past als opgave, qua 
omvang, niet in de nota. Volgend 
jaar kan het wat anders zijn. Denk 
aan loverboys et cetera. 

Het thema pesten is 
veelvuldig teruggekomen bij 
de overleggen die wij hebben 
gevoerd. Ook komt het naar 
voren als een thema bij het 
burgerpanel. 

Geen 

4 16 JES Rijnland Consultatiebureaus, 
kinderopvang, peuterspeelzalen 
en voorzieningen in de wijk zijn 
belangrijk om kinderen 
ontwikkelingskansen te bieden. 
Deze voorzieningen kunnen het 
echter niet alleen. Jonge kinderen 
brengen nog altijd meer tijd  thuis 
door dan op school of op de 
kinderopvang.  
Wij verwijzen u hierbij naar de 
brief die JES Rijnland samen met 
een aantal andere organisaties 
heeft verstuurd naar informateur 
Schippers. 

De verantwoordelijkheid voor 
de ontwikkeling van het kind 
ligt in eerste instantie bij 
ouders. Daarbij is een 
stabiele en veilige 
thuisomgeving van groot 
belang. Ook voor het zorgen 
voor deze thuisomgeving zijn 
ouders zelf verantwoordelijk. 
Waar nodig kunnen 
maatschappelijke partners 
ouders helpen bij de 
ontwikkeling van hun kind of 
het bieden van een veilige en 
stabiele thuisomgeving. 

Geen 

4 16 Gemeente Als een van de factoren voor een 
vechtscheiding wordt het co-

Eigenlijk wordt hier 
aangegeven dat ook het co-

Zin is aangepast. 
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ouderschap genoemd. Dat komt 
toch feitelijk pas na de scheiding? 

ouderschap tot problemen 
leidt tussen de ouders. 

4 16 Gemeente Ook de scheidingsproblematiek is 
net als het pesten qua omvang 
niet vergelijkbaar met andere 
opgaven. Scholen en het CJG 
hebben hier al een belangrijke rol 
in. 

Evenals pesten is 
scheidingsproblematiek een 
onderwerp dat veelvuldig 
naar voor is gekomen in 
overleggen met 
professionals. Het ligt voor de 
hand om het CJG, scholen en 
sportverenigingen hier een rol 
in te geven. 

Geen 

4 16 Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

Pagina 16 
We willen bereiken dat: bij Meer 
kinderen groeien op in een veilige 
en positieve thuissituatie. 
Erg ingestoken op 
scheidingsproblematiek. 
Bolletje 2 en 3 kun je meer 
algemeen maken, bijv:  
deskundigen in een complexe 
thuissituatie het belang van het 
kind centraal stellen 
Complicerende factoren in het 
gezin snel en adequaat kunnen 
worden opgepakt door de 
betrokkenen. 

  
Hierdoor doe je meer recht aan de 
‘veiligheid’.  
Het ‘positieve’ komt echter nog 
niet zo naar voren. 

Inderdaad erg gericht op 
echtsscheidingsproblematiek. 
Het algemener formuleren 
sluit beter aan bij de opgave. 

Suggestie is 
overgenomen in de 
tekst. 

4 16 Wmo-adviesraad Doelen opgroeien en ontwikkelen 

 Afgezien van het feit dat de 
doelen een andere 
volgorde hebben dan in de 

De Maatschappelijke Analyse 
is opgebouwd uit bestaande 
(afgebakende) 
beleidsterreinen. De Sociale 

Geen 
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maatschappelijke opgave, 
mist de Raad expliciet 
aandacht voor preventie. 

Agenda is opgebouwd uit vier 
thema’s om zo ook de 
integraliteit vanuit de 
gemeente te bewerkstelligen. 
Preventie op dit gebied vindt 
met name plaats via het CJG. 
Maar ook sport-, kunst- en 
cultuuractiviteiten dragen 
daar aan bij. Al hebben we 
met deze partijen in veel 
gevallen geen directe 
(subsidie) relatie.  

4 17 JES Rijnland  Pesten is inderdaad een groot 
probleem. Kinderen geven dit zelf 
ook aan. JES heeft dit recentelijk 
weer vernomen bij de installatie 
van de kinderraad door Missing 
Chapter Foundation in Leiden. 
Benoem in de nota de 
mogelijkheid om in regionaal 
verband kennis te delen over de 
beste aanpak. En pas die aanpak 
ook gezamenlijk toe. Heb hierbij 
ook oog voor aspecten als 
uitsluiting en discriminatie. 

Ook uit gesprekken die wij 
met professionals hebben 
gevoerd komt naar voor dat 
pesten een probleem is. 
Daarbij zijn met name de 
cijfers rond cyberpesten 
verontrustend. Graag maken 
wij gebruik van regionale 
kennis bij het aanpakken van 
deze opgave. Echter op 
welke wijze, en op welke 
schaal, wij opgaven 
aanpakken bepalen wij niet in 
de Sociale Agenda. 

Geen 

4 18 Gemeente De problematiek rond inwoners 
met dementie zal de komende 
jaren wellicht de grootste opgave 
zijn waar wij mee te maken krijgen 
op het gebied van “ouderenzorg”. 
Toch worden er slechts vijf regels 
aan gewijd. 

De problematiek rond het 
toenemende aantal inwoners 
met dementie is inderdaad 
een grote opgave.  

We hebben een alinea 
toegevoegd aan de 
tekst ook hebben we 
toegevoegd: ‘We willen 
bereiken dat: er in 
Leiderdorp een 
dementievriendelijke 
gemeenschap 
ontstaat.’  



21 
 

 

4 19 Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

pagina 19 
bij het eerste doel derde bolletje 
mogelijk passender: 
deskundigen licht problematiek 
tijdig signaleren om zwaardere 
problematiek te voorkomen. 
 

Suggestie geeft beter weer 
wat we willen bereiken: zo 
vroeg mogelijk signaleren om 
zware ondersteuning te 
voorkomen. 

Suggestie is 
overgenomen in de 
tekst. 

4 19 Gemeente Op pagina 19 wordt voor de eerste 
keer de term zorgmijding 
genoemd. Is dit verder geen issue 
meer? Zeker in relatie tot 
dementie, verward gedrag  en 
schuldenproblematiek speelt dit 
thema. 

Feitelijk noemen we door de 
Sociale Agenda dat we 
inwoners, wanneer nodig, 
ondersteuning op maat 
bieden. We gaan daarbij 
inderdaad voorbij aan de 
groep die geen ondersteuning 
wil ontvangen of die, om 
welke reden dan ook, deze 
stop zet.  

We hebben een 
paragraaf over 
zorgmijding 
toegevoegd. 

4 19 Wmo-adviesraad Doelen een gezond dorp 
De maatschappelijke opgave wat 
betreft een gezonde levensstijl 
vindt de Raad erg moraliserend. 
Welke rol kent de gemeente zich 
toe om voorlichting te geven over 
een ongezonde levensstijl, waar 
op allerlei niveaus daaromtrent de 
voorlichting landelijk bestaat. 
Wellicht wordt gedoeld op het 
effect daarvan op hulpvragen. 
Daarvoor zijn volgens de Raad 
andere maatregelen nodig. 
Daarnaast ontbreekt volgens de 
Raad de aandacht voor de 
leefomgeving en de 
milieuomstandigheden die van 

De gezondheid van een 
inwoner speelt inderdaad een 
rol bij hulpvragen. Ook zien 
we dat de gezondheid van 
mensen met een hulpvraag 
vaak ‘minder’ is. Wij zien voor 
ons zelf vooral een 
faciliterende rol. Waarbij wij 
het model van de positieve 
gezondheid interessant 
vinden. Waar mogelijk sluiten 
we zoveel mogelijk aan bij 
bestaande landelijke 
voorlichting en campagnes, 
maar als dat nodig is pakken 
we lokaal dingen op. 
Overigens is een enigszins 

Geen 
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invloed kunnen zijn op de 
gezondheid van de burgers. 

 Het eerste doel zou 
daarom breder kunnen 
worden geformuleerd. 

 Het tweede doel zou de 
Raad graag zien 
opgesplitst in de doelen 
voor dak- en thuislozen en 
burgers met depressie en 
dementie. 

 

moraliserende toon bij dit 
onderwerp niet te voorkomen. 
 
Een gezonde leefomgeving is 
een belangrijke 
randvoorwaarde voor een 
gezond leven. Deze 
omstandigheden en de 
milieuomstandigheden 
moeten een plek krijgen in de 
Omgevingswet. Het is dus 
van belang dat de Sociale 
Agenda meegenomen wordt 
bij de lokale uitwerking van 
de Omgevingswet.  
 
We proberen waar mogelijk 
het denken in “doelgroepen” 
los te laten. We hebben er 
daarom bewust voor gekozen 
om verschillende 
“doelgroepen” te formuleren 
via “kwetsbare inwoners”. 
Overigens hoeft het ene het 
andere ook niet uit te sluiten. 
 

4 20 Pluspunt Er wordt expliciet verwezen naar 
Veilig Thuis. Het is de vraag of 
zo’n expliciete verwijzing thuis 
hoort in de sociale agenda. Maar 
als hiervoor wordt gekozen missen 
we in ieder geval het Meldpunt 
Zorg en Overlast voor wanneer 
inwoners zich zorgen  maken over 
buurtgenoten zonder dat hierbij 

Wij zijn wettelijk verplicht om 
bij te dragen aan Veilig Tuis. 
Het meldpunt Zorg en 
Overlast is een wijze waarop 
de veiligheid in buurten en 
wijken georganiseerd wordt. 

Geen 
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zorg is over vormen van huiselijk 
geweld maar bv sprake is 
vervuiling, slechte zelfzorg, 
overlast etc. 

4 20 Pluspunt O.i. het een serieus probleem dat 
m.n. ouderen noodgedwongen 
apart moeten wonen wanneer een 
van de partners is aangewezen op 
intensieve zorg /begeleiding 
waardoor verhuizing naar een 
zorginstelling noodzakelijk is.  
Gezien de vergrijzing in 
Leiderdorp en het groeiende 
aantal dementeren ligt het in de 
lijn der verwachting dat dit 
probleem zal toenemen.  
Toevoegen maatschappelijk doel: 

 
We willen bereiken dat echtparen, 
ook wanneer er een grote zorg/ 
begeleidingsvraag is, zolang zij dit 
zelf willen, in elkaars directe 
nabijheid kunnen blijven wonen. 

Het is onze, en die van de 
Rijksoverheid, doelstelling dat 
inwoners zo lang mogelijk in 
hun eigen omgeving kunnen 
blijven wonen. Dat geldt voor 
ouderen, maar de komende 
jaren ook in toenemende 
mate voor mensen met een 
psychiatrische aandoening. 
Daarbij willen wij zo lang 
mogelijk de noodzakelijke 
ondersteuning bieden in de 
thuissituatie. Er zijn gevallen 
dat, ondersteuning in de 
thuissituatie niet langer 
mogelijk is en dat inwoners 
opgenomen moeten worden 
in WLZ-instelling of een 
beschermde woonomgeving. 
Het heeft de voorkeur dat dit 
gebeurt in de buurt van het 
sociale netwerk. Omdat WLZ 
instellingen gefinancierd 
worden vanuit de WLZ 
hebben wij geen invloed op 
het aanbod van WLZ 
woonvormen in Leiderdorp. 
Het is dus onze doestelling 
om ondersteuning zo lang 
mogelijk in de eigen 
omgeving te bieden. Indien 

Geen 



24 
 

dat niet mogelijk is en 
opname noodzakelijk is, heeft 
het onze voorkeur om dat zo 
dichtbij mogelijk het sociale 
netwerk te doen, maar daar 
hebben wij geen invloed op. 
We staan wel open om 
onderzoek te doen naar, en 
mee te werken aan, 
initiatieven rond dit 
onderwerp. Zoals we dat 
momenteel al doen bij 
bijvoorbeeld het ‘Woonzorg 
Initiatief Leiderdorp’. 

4 20 Wmo-adviesraad Doelen samen leven in buurten en 
wijken 

 De Raad kan zich vinden 
in de voorgestelde doelen. 
Wel vindt hij dat niet alleen 
de veiligheid aandacht 
verdient, maar dat 
daarnaast de kwaliteit van 
de woonomgeving ook een 
belangrijke factor is voor 
het welbevinden van de 
inwoners. Bijvoorbeeld 
door afvalpreventie en 
groenvoorzieningen. 

Groenvoorzieningen en 
afvalpreventie spelen zeker 
een rol bij het samen leven in 
buurten en wijken. Inwoners 
zien dat vaak ook als de 
belangrijkste taken van de 
gemeente. Echter hebben ze 
niet direct hun oorsprong in 
het sociaal domein. In dit 
thema hebben we naast 
veiligheid daarom ook 
specifiek aandacht voor de 
toegankelijkheid van de 
openbare ruimte, de 
speelruimten en de informele 
ondersteuning. Wel is het 
belangrijk dat er afstemming 
plaatsvindt in de 
gemeentelijke organisatie 
over verschillende terreinen.  

Geen 

4 21 Centrum voor Jeugd Regelmatig staat ‘Veilig Thuis’ Het is voorstelbaar dat dit als Geen 
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en Gezin genoemd, zoals op pagina 21. Het 
betreft een ‘hoe’ ipv ‘wat’.  

een ‘hoe’ wordt gezien. 
Echter zou ook het Centrum 
voor Jeugd en Gezin in die 
zin als ‘hoe’ aangemerkt 
kunnen worden. Daarnaast 
zijn wij verplicht om bij te 
dragen aan Veilig Thuis en is 
in die zin een groot deel van 
het ‘hoe’ al ingevuld. Bij 
bijvoorbeeld het CJG hebben 
we die wettelijke verplichting 
niet (wel de taken, maar niet 
de vorm). 

5  Pluspunt Mbt tot concept welzijnsopgave: 
Pluspunt is van mening dat het 
meerwaarde heeft om in de 
projectgroep naast 
beleidsambtenaren ook mensen 
uit het werkveld en burgers op te 
nemen om zo de scenario’s ook 
vanuit de dagelijkse praktijk en 
ervaring en vanuit verschillende 
expertises te kunnen belichten. 
Hierbij kan desgewenst  
onderscheid gemaakt worden 
tussen de vraag ‘Welke vorm krijgt 
welzijn op basis van de inhoud die 
oi uitgewerkt kan worden door een 
brede projectgroep en “hoe willen 
we het doen (met lokale partners, 
al dan niet aanbesteden ed) die 
uitgewerkt kan worden door 
ambtelijke projectgroep. 

In de Sociale Agenda geven 
we aan dat we het ‘hoe’ in 
willen vullen samen met 
partners en inwoners. Daarbij 
kan het voorstelbaar zijn dat 
niet op alle onderdelen, van 
een project of opgave, 
partners (bijvoorbeeld in 
verband met bestaande 
belangen) of inwoners 
worden betrokken. In welke 
fase van het traject wel of 
juist geen rol is voor partners, 
inwoners of de gemeente is 
aan de betrokken partijen om 
in overleg te bepalen.  

Geen 

5  Pluspunt Gezien keuze om welzijnsopgave 
en STL opgave (en nog andere 

Wij zien welzijn en het STL 
juist als integraal onderdeel 

Geen 
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opgaven?) niet te  integreren in 
Sociale Agenda is het van belang 
dat in de sociale agenda en alle 
deelopdrachten de samenhang 
duidelijk wordt beschreven. 

van de Sociale Agenda. We 
geven aan dat we een 
integrale toegang willen 
realiseren en willen inzetten 
op preventie en het 
versterken van de sociale 
infrastructuur. Dit zijn doelen 
die direct een relatie hebben 
met zowel het STL als de 
welzijnsopgave. Hoe we dat 
gaan doen willen we samen 
bepalen met inwoners en 
partners. Het past wat ons 
betreft niet in de 
samenwerking om in de 
Sociale Agenda al invulling te 
geven aan ‘hoe’ wij de 
verdere ontwikkeling van het 
STL of het welzijnswerk zien. 
De Sociale Agenda fungeert 
daarin als “kapstok” voor de 
verschillende projecten, 
waarin dezelfde visie en 
uitgangspunten worden 
gehanteerd.  

5 2
2 

Wmo-adviesraad Terecht geeft het College aan dat 
de Sociale Agenda een 
vertrekpunt is. De vier genoemde 
projecten geven volgens de Raad 
onvoldoende weer waar de 
gemeente zich al mee bezig 
houdt. De gemeente kan en mag 
niet alleen afhankelijk zijn van wat 
door burgers en bestaande 
partners wordt aangedragen. De 

De vier specifieke projecten 
worden genoemd omdat het 
daar om ‘projecten’ gaat. Via 
de reguliere werkzaamheden 
voeren wij taken uit die in 
meer of mindere mate 
bijdragen aan het realiseren 
van onze doelstellingen. Het 
is absoluut niet de bedoeling 
dat wij realisatie van deze 

We hebben de 
inleiding van hoofdstuk 
5 gewijzigd.  
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gemeente zal deze ook zelf 
moeten uitdagen om initiatieven te 
ontwikkelen. De Raad bepleit dan 
ook dat de gemeente samen met 
de doelgroepen een plan van 
aanpak daartoe opstelt.  
Tevens adviseert de Raad dat de 
gemeente zelf ook relevante 
projecten benoemt met een tijdlijn. 
Dit omdat ook de gemeente niet 
de capaciteit heeft om alle 
voorgedragen projecten te 
beoordelen, te financieren en te 
monitoren. 
 

doelen tot 
verantwoordelijkheid van 
inwoners maken. Wel willen 
wij zeer nadrukkelijk dat zij 
hun mening en input geven 
over de aanpak van 
vraagstukken. Wij willen daar 
zelf ook een stimulerende, 
enthousiasmerende en 
kritische rol in spelen.  
 
Graag gaan we verder met u 
in gesprek over een  ‘plan 
van aanpak’ en welke vorm 
daar eventueel bij past. 

Bijlage 3  Wmo-adviesraad De Raad vindt de financiële bijlage 
3 onvoldoende inzichtelijk om 
daarover een uitspaak te doen. Hij 
pleit ervoor dat een gedetailleerde 
programmabegroting wordt 
gepresenteerd, waarin tevens 
wordt aangegeven welke middelen 
worden aangewend voor 
preventief beleid. 
Dat de komende jaren het budget 
voor het sociaal domein daalt 
moet worden afgewacht, 
afhankelijk van de voornemens 
van het nieuwe Kabinet. 
 

Financiën in het sociaal 
domein zijn met 
onzekerheden omgeven. U 
geeft dat in uw reactie terecht 
aan. Uitgaande van het 
huidige Rijksbeleid en de 
budgetten in de diverse 
circulaires stellen wij jaarlijks 
een begroting op. In de 
Sociale Agenda zijn de 
onderwerpen opgenomen die 
(grotendeels) overeenkomen 
met programma 1 van de 
meerjarenbegroting. Een 
gedetailleerde begroting en 
de activiteiten zijn daarin te 
vinden.  
Het specifieke budget voor 
preventie is niet aan te 
geven.  

Geen 
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BIJLAGE 
 

Opmerking Wmo-adviesraad over doorontwikkeling adviesraad Reactie college 

Er worden vier opties gepresenteerd voor het ontwikkelen van de 
advisering op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is 
aangegeven dat naast de beleidsadvisering ook input van 
cliëntervaringen van belang is. 
De Raad is al eerder in zijn advies Wmo-adviesraad 2.0 ( 20-10-
2015) uitvoerig ingegaan op wat hij als mogelijke opties ziet. Op 
basis daarvan komt de Raad tot de volgende aanbeveling: 
 

 De eerstgenoemde optie leidt tot een onoverzichtelijk palet van 
advisering. Het moet echt gaan om de sociale samenhang in de 
beleidsadvisering. 

 De tweede optie sluit goed aan bij hetgeen de Raad eerder heeft 
voorgesteld. Dat betekent wel dat de huidige Wmo-adviesraad 
aangevuld moet worden met de expertise die nodig is voor de 
advisering op de terreinen van jeugd, werk en inkomen, openbare 
gezondheid en maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

 De derde optie lijkt onvoldoende voor de integrale beleidsadvisering. 
Het lijkt de Raad meer voor de hand liggen dat rond een nieuwe 
adviesraad één of meer schillen worden gevormd waarin 
cliëntenervaringen kunnen worden opgedaan. De ervaringen van de 
Leidse adviesraad Wmo/Jeugd met leden die benoemd worden door 
de verschillende cliëntorganisaties zijn niet in alle opzichten positief. 

 De vierde optie vindt de Raad nog niet aan de orde. In het 
voorzittersoverleg Wmo-adviesraden van de gemeenten Kaag en 
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude is onder begeleiding van Zorgbelang uitvoerig 
besproken of een regionale adviesraad op zich voldoende adequaat 
zou kunnen reageren op regionale vraagstukken. Dat bleek niet het 
geval, met name omdat daarbij het lokale aspect onvoldoende tot 

Zoals wij in de Sociale Agenda aangeven vinden wij het 
van belang om de adviesmogelijkheden in het sociaal 
domein te ontwikkelen. Graag gaan wij met u het gesprek 
aan over doorontwikkeling van de Adviesraad. Daarbij 
dienen de vier scenario’s die wij in de Sociale Agenda 
schetsen en de opmerkingen die de Wmo-adviesraad 
daar in het advies opgeeft als startpunt.  
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zijn recht zou komen. Wel hebben de voorzitters een aantal 
adviezen uitgebracht over beleidsdocumenten die uit werden 
gebracht door het Portefeuillehouderoverleg van Holland Rijnland. 
Het feit is dat in de Leidse regio op drie bestuurlijke niveaus wordt 
gewerkt in het sociale domein: Holland Rijnland, de gezamenlijke 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, 
alsmede onze eigen gemeente.  
Samenwerking is naar de mening van de Raad op dit moment een 
goed alternatief. Hij verwijst daarvoor naar het gestelde in zijn 
Jaarverslag 2016. 

 

 

Inspraak reactie SCW 

Geacht college, 
 
Hierbij willen wij u complimenteren met de conceptnota “sociale agenda Leiderdorp”. Wij denken dat de nota zal leiden tot een 
vermindering van bureaucratie, tot grotere betrokkenheid van burgers en tot effectiever handelen van professionals.  
Bij het bespreken van sociale agenda met het team en met het bestuur was het dan ook geen verrassing dat er inhoudelijk niets 
op aan te merken is. De uitgangspunten, doelstellingen en besturingsfilosofie komen overeen met de tendensen in de 
maatschappij en de thema’s van de sociale agenda komen overeen met wat onze professionals (op dit moment) als urgent en 
belangrijk ervaren. Dat bevestigt dat in het voortraject goed geluisterd is naar de burger en de professionals. 
 
De nota geeft meer dan genoeg aanknopingspunten om een passende invulling te geven in de praktijk van het werk. Vooral het 
feit dat er veel waarde wordt gehecht aan het preventieve effect van welzijn als onderdeel van de sociale piramide past in de 
visie van SCw. Het sterkt ons in de gedachte dat we als SCw nu en in de toekomst belangrijk zijn voor Leiderdorp en de 
Leiderdorpers. SCw wil graag meewerken aan een “verandering van denken en handelen” en wil, evenals in de afgelopen jaren, 
samen met haar partners, voorop lopen bij het bedenken van effectieve oplossingen.  
 
De vragen die we bij de interne bespreking van de nota stelden gingen niet of nauwelijks over de inhoud, maar over de praktijk. 
Wat kunnen we doen? Hoe gaan we dat doen? Welke rol kunnen we spelen? Wat betekent dat voor ons werk? Hoe kunnen we 
aan de verwachtingen voldoen? De nota heeft ons dus meteen aan het denken en aan het werk gezet. Met deze vragen gaan 
we dan ook de komende periode aan de slag. 
 
We komen tot de conclusie dat de rol zoals SCW die nu speelt past bij deze transitie. Een voorbeeld is dat we achterstanden en 
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risico’s signaleren en met jeugd werken aan het versterken van hun sociale competenties en omgeving. Daar waar onze 
expertise eindigt verwijzen we door en schakelen onze partners in, waarmee we als onderdeel van de sociale infrastructuur aan 
de verbinding werken tussen de basisstructuur en lichte ondersteuning. 
 
Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld en hebben we geen pasklare antwoorden bij alle thema’s en dilemma’s die in de nota 
genoemd worden. Het gaat om het kennen van onze rol. We weten wat we kunnen en waar onze expertise een aanvulling is op 
wat anderen doen. We laten specialisten hun werk doen en ondersteunen hen wanneer daarnaar gevraagd wordt. We zijn in 
staat een relatie op te bouwen met jeugd en kunnen daarom voor die jeugd en voor het netwerk een toegevoegde waarde 
hebben bij het bereiken van die jeugd.  
 
Vooruitlopend op de “sociale agenda Leiderdorp” heeft SCw in 2016 gewerkt aan het Werkplan 2017. Dat werkplan gaat over 
verandering in het intern beleid van SCw en past bij de Sociale Agenda. Zo stellen we ons de vraag hoe we beter en effectiever 
kunnen zijn en welke thema’s actueel en urgent zijn? Een aantal van de projecten die daarbij worden ontwikkeld passen in de 
nieuwe visie op welzijn zoals het “huiskamerproject”, het “jongerenevenementenbureau” en “scan je buurt”.  
 
SCw verheugt zich erop om samen met de gemeente, pluspunt en met onze andere partners te werken aan een praktische 
invulling van de nota. We willen daarbij een rol spelen die past bij ons. We willen onze preventieve rol verder versterken, waarbij 
we gebruik maken van de bijzondere relaties die we opgebouwd hebben met jeugd en overige burgers. Wij zijn van mening dat 
het verschil gemaakt wordt op de werkvloer. Daarom dat onze aandacht uit zal gaan naar facilitering van professionals op de 
werkvloer, waarbij we extra aandacht willen geven aan voldoende flexibiliteit om te kunnen reageren op acute situaties. We 
willen graag bijdragen aan het bedenken en uitvoeren effectieve oplossingen en daarop verder door-ontwikkelen.  
 
Namens het bestuur, 

 
 


