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Geachte mevrouw Olthof, beste Gonny,
Op 14 september 2020 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een ongevraagd advies uitgebracht. In dit advies
vraagt de Adviesraad aandacht voor herkenning en erkenning van de urgentie van maatschappelijke
uitdagingen, zoals financiële tekorten op het sociaal domein, werkloosheid, tekorten op de woningmarkt. De
Adviesraad vraagt om een uitvoeringsplan waarbij er een open en eerlijke communicatie naar en met de
inwoners plaatsvindt.
Op 22 september 2020 en 10 december 2020 zijn er met de gemeente én met de Adviesraad Sociaal Domein
constructieve gesprekken gevoerd om te kijken op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan het
ongevraagd advies. Wij vonden deze gesprekken zeer waardevol en zijn gesterkt om de komende jaren
gezamenlijk te blijven optrekken in de maatschappelijke uitdagingen waar de inwoners van Wijk bij Duurstede
mee te maken hebben. In deze brief staan, zoals afgesproken de afspraken die wij hebben gemaakt naar
aanleiding van het ongevraagd advies en de gevoerde gesprekken.
Maatschappelijke agenda en preventieagenda’s
In oktober 2018 heeft de gemeente in samenwerking met diverse ketenpartners de maatschappelijke agenda
opgesteld. In de maatschappelijke agenda is opgenomen dat wij als gemeente samen met de ketenpartners de
komende jaren ons richten op de volgende drie thema’s:
1. Kansrijk opgroeien en gezond ontwikkelen
2. Meedoen is een must
3. Je plek is je vertrek
Deze thema’s zijn gebaseerd op de maatschappelijke uitdagingen waar de Adviesraad in het ongevraagd advies
aan refereert. Met diverse betrokkenen zijn daarna bijeenkomsten geweest om gezamenlijk te bekijken welke
acties de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Dit is opgenomen in de preventieagenda’s. Deze
preventieagenda’s zijn in de zomer 2020 door het college van B&W vastgesteld.
Afspraken communicatie maatschappelijke agenda en preventieagenda’s
De Adviesraad geeft terecht aan dat het essentieel is dat er met en naar de inwoners gecommuniceerd moet
worden over de diverse projecten en acties die worden uitgevoerd. Samen zijn de volgende afspraken
gemaakt:
•
•
•

•

Bij elk toekomstig beleidsstuk wordt er gekeken hoe en wanneer er inwonersparticipatie kan plaatsvinden
Bij elk toekomstig beleidsstuk wordt aangegeven hoe de communicatie naar de inwoners zal plaatsvinden
Er wordt voor de preventieagenda’s een communicatiekalander opgesteld die gedeeld en besproken
wordt met (een deel van) de Adviesraad. Een eerste versie is besproken met de Adviesraad op 10
december 2020. In deze bijeenkomst is de Adviesraad op de hoogte gebracht van de diverse
communicatieuitingen die tussen sept-dec 2020 hebben plaatsgevonden
De boodschap van de maatschappelijke agenda laten we in diverse uitingen terugkomen middels een
kernboodschap
1

Nogmaals wil ik de Adviesraad danken voor het ongevraagd advies, de gemaakte afspraken n.a.v. het advies en
de gesprekken die hierover zijn gevoerd.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Geurt van den Broek, via G.vandenBroek@wijkbijduurstede.nl

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wil Kosterman
Wethouder

