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Betoog Incluzio Raadsvergadering 7 juli 07-07-2020

Geachte Griffier,

Hieronder vindt u het betoog dat ik wil doen tijdens de Raadsvergadering op 7 juli. Mijn verzoek is deze 

te publiceren en in te brengen bij de Raadsvergadering mochten er onverhoopt technische storingen zijn 

met de verbinding, waar ik uiteraard niet vanuit ga. 

Beste vertegenwoordigers van de inwoners van Leiderdorp

Ik ben (gegevens bekend bij griffie) en ben verantwoordelijk voor Incluzio Leiderdorp. Wij zijn actief op 

het gebied van preventie, welzijn en hulpverlening. Vanavond sta ik hier niet voor mezelf, niet voor 

Incluzio maar sta ik met een warm hart voor de inwoners van Leiderdorp. 

Ik wil u een aantal keuzes voorleggen:

1. Kiest u voor het voortbestaan van een jongerencoach die  heel benaderbaar is en in een aantal 

gevallen zelfs voorkomt dat er jeugdhulp nodig is ….of ……vindt u het niet erg als problemen bij 

jongeren stapelen en er uiteindelijk jeugdhulp ingezet  moet worden? 

2. Beseft u dat er door Corona meer mensen moeite gaan krijgen met rondkomen en wilt u zorgen dat 

initiatieven die bijdragen aan voorkomen van schulden blijven: zoals ons  financieel spreekuur, de 

proactieve huisbezoeken die we afleggen bij mensen met betalingsachterstanden en de inzet van 

onze budgetmaatjes …of … denkt u dat slimmer is om mensen pas ondersteuning te bieden als ze 

echt fors in de schulden zitten? 

3. Vindt u het van meerwaarde dat inwoners zelf ook steeds meer naar elkaar omkijken en zij 

gefaciliteerd worden door onze buurtcoach bij nieuwe initiatieven zoals Clubhuis De Derde Helft, De 

Ruilwinkel, de eetgroep voor alleengaanden en BalkonBewegen …. of… kiest u liever voor inzet op 

formele en zwaardere vormen van hulp? 
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4. Bent u er voor de mantelzorgers die door Corona al een behoorlijk pittige tijd achter de rug hebben 

….of……. kiest u voor een stop op onze dagprogramma’s waar steeds meer senioren en hun 

mantelzorgers behoefte aan hebben in Leiderdorp? 

5. Vindt u het een comfortabel idee dat er sociaal werkers zijn die snel hulpverlening kunnen bieden als  

inwoners spanningen in huis ervaren en indien nodig zorgen dat de juiste partijen betrokken worden  

voor extra hulp… of… wilt u liever dat onze sociaal werkers aangeven dat  ze geen tijd hebben en 

vervolgens de inwoner die te maken krijgt met huiselijk geweld in de steek wordt gelaten?

6. Kiest u voor blijven vernieuwen op preventie en doen wat nodig is op thema’s zoals dementie, 

eenzaamheid, ggz,  minimabeleid …of… kiest u voor een sociaal domein die zijn focus verlegd naar 

waar en hoe te bezuinigen? Want ik hoop dat u begrijpt dat dat niet samen gaat. Het kan niet zo 

zijn dat er van ons gevraagd om te bezuinigen en aan de andere kant gevraagd wordt om tijd vrij te 

maken om mee te werken aan bijvoorbeeld het maatwerkbudget (een vernieuwing die ik overigens 

helemaal toejuich)

Dit zijn een aantal  keuzes waar het vanavond om gaat.  1,5 jaar geleden heeft de gemeente Leiderdorp 

een gewaagde keuze gemaakt. Een keuze die past bij de opgaves uit de Sociale agenda en het 

Coalitieakkoord. De gemeente heeft haar nek uitgestoken door te gaan voor echte transformatie binnen 

het sociaal domein. Als Incluzio hebben we de kans gekregen om in 4 jaar te laten zien dat het anders 

moet en het anders kan.  Na 1,5 jaar kunnen we stellen dat de keuze die de gemeente heeft gemaakt 

effect heeft.  Voor inwoners is het nu helder waar ze terecht kunnen, zij worden eerder bereikt waardoor 

ze sneller de hulp krijgen die nodig is en daar waar nog gaten zaten in het aanbod zijn nieuwe 

initiatieven ingezet. En naast dat alles zijn we er in geslaagd om tot een significante bezuiniging te 

komen voor de gemeente en hebben we de toename in hulpvragen opgevangen zonder bij u te komen 

met het verzoek om extra financiering. Dit toont de noodzaak van de door u ingezette transformatie aan.  

En ik kan u met zekerheid aangeven dat die noodzaak nog verder gaat toenemen,  o.a. door Corona.

De keuzes die ik zojuist aan u heb voorgelegd laten zich samenvatten als de volgende keuze:

‘Schiet de gemeente door de toenemende druk in de, overigens begrijpelijke, reflex om op de ouderwetse  

manier te bezuinigingen …of…. durft de gemeente de ingezette beweging naar echte transformatie door 

te zetten?’ Het mag geen verrassing zijn dat ik hier vanuit volle overtuiging en met een warm hart voor 

alle Leiderdorps pleit voor de echte transformatie. Durf vast te houden aan de koers en te gaan voor een 

Leiderdorp waarin iedereen meetelt en mee kan doen.  Incluzio wil daarin vanzelfsprekend partner van 

de gemeente zijn.

Mijn advies aan u vanavond is;  Vraag het College om de kadernota en de toekomstbestendige begroting  

te herzien zodat hij zijn naam eer aan doet.  

Met vriendelijke groet,

(gegevens bekend bij griffie)


