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Nr. 

 
Advies / opmerking 

 
Reactie 
 

 
1. 
 

 
Adviesraad Sociaal Domein Stichtse 
Vecht was aanwezig bij inputavond met 
partners op 1 november jl. 
 

 
We zijn blij dat u op onze uitnodiging bent 
ingegaan. We bedanken u hartelijk voor de 
constructieve wijze, waarop we de afgelopen 
maanden hebben samengewerkt en voor uw 
souplesse m.b.t. de gehanteerde termijn van 
advisering.  
 

 
2. 
 

 
- Herziene versie is verbetering,  
- Eerdere adviezen zijn deels verwerkt 
- Heldere aansluiting met de historie 
- Meet- en toetsbare initiatieven 
 

 
We zijn u erkentelijk voor deze opmerkingen.  

 
3. 
 

 
Nota is sterker door opsomming van 
activiteiten, die nu al in het SD gedaan 
worden. De directe link naar de 
structurele uitvoering van de kaders uit 
het WMO-, Jeugd-, Participatie en het 
Schuldhulpverleningsbeleid ontbreekt nog 
steeds. 
 

 
We hebben de vraag van onze partners ook 
gehoord, naar een schets van de achtergrond 
van activiteiten, waartegen de voorgestelde 
initiatieven plaats vinden. We hebben 
gekozen, voor een ontschotte, thematische 
opsomming. De initiatieven zijn uiteraard 
getoetst aan de gestelde kaders.  
Aan de nota wordt aan het hoofdstuk over 
monitoring het volgende toegevoegd: “In de 
loop van 2018 worden de bestaande 
kadernota’s geëvalueerd met het oog op een 
integrale kadernota. De bevindingen uit deze 
evaluatie worden betrokken bij de evaluatie 
van de voorgestelde initiatieven.” 
 

 
4.  
 

 
- Plaats definities in het eerste 

hoofdstuk. 
 
 

- Geef per initiatief aan of het preventie 
en/of vroegsignalering betreft en hoe 
het bijdraagt aan de gewenste 
transformatie. 
 

 
- Gezien de opbouw van het betoog passen 

de definities wat ons betreft beter bij het 
hoofdstuk ‘Wat willen we bereiken?’, dan in 
het inleidende, historische hoofdstuk.  

- Dit komt in de uitgebreide omschrijving van 
de initiatieven wat ons betreft reeds 
voldoende tot uitdrukking. 

 
5. 
 

 
Adviesraad is verheugd dat waardevolle 
aanvullingen zijn aangebracht op basis 
van de input van de maatschappelijk 
partners. 
 

 
Ook wij zijn blij met de waardevolle input van 
onze partners. Deze hebben we uiteraard 
verwerkt in de nota. We willen in de toekomst 
nog meer gebruik maken van hun kennis en 
kunde. 
 

 
6. 
 

 
Adviesraad is verheugd, dat de input van 
partners is overgenomen om de 
initiatieven de opdracht mee te geven om 
na te denken over de structurele 

 
We erkennen uw opmerking over 
eenzijdigheid. De nota wordt n.a.v. van dit 
advies van de Adviesraad dan ook aangevuld: 
“… omdat het is overgenomen door de 



inbedding. Helaas te eenzijdig 
geïnterpreteerd. 
  

vrijwillige inzet van inwoners, danwel een 
structurele inbedding heeft gekregen in het 
beleid van de gemeente.” 

 
7. 
 

 
De nota is zeer uitgebreid bijgesteld op 
het punt van de meetbaarheid van de 
initiatieven en de monitoring. Een 
adequate informatie-uitwisseling is 
essentieel. 
 

 
De eerdere adviezen van de Adviesraad zijn 
inderdaad ter harte genomen en in de herziene 
versie van de nota verwerkt.  

 
8. 
 

 
Investeer fors in datagestuurd werken; 
neem bij iedere beleidsnota een paragraaf 
‘preventie en vroegsignalering’ op.  
 

 
We onderschrijven deze adviezen en geven 
deze graag mee aan het volgende College.  

 


