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Beste Kim,  
 
Woensdag 08-01-2020 heb jij, van de Adviesraad Sociaal Domein, een mail ontvangen met de vraag 

om openstaande zaken n.a.v. de reactie van het college op 24-07-2019 te beantwoorden. Deze vraag 

is de eerste keer aan jou gesteld tijdens de plenaire vergadering van de Adviesraad op 30-10-2019. 

Zie onder deel van de notulen. 

1. Adviezen en opvolging:  

▪ Brief ontvangen 24-07-2019: “Reactie op meerdere adviezen” van de gemeente met 
daarin beantwoording van aantal openstaande adviezen. Zie bijlage Reactie meerdere 
adviezen. 

• Harry kijkt brief na op eventuele vervolgacties en mailt deze naar KIM en cc naar 
de secretaris  

 

Ik heb jou betreffende de beantwoording 08-01-2020 een herinneringsmail gestuurd met de vraag om 

onderstaande vragen te beantwoorden. Tot op heden is dit niet gebeurd. Bij deze nogmaals het 

verzoek om voor de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad op 12-

02-2020 de antwoorden door te geven.  

1. Participatieagenda. 

In de reactie van de gemeente wordt m.b.t. de Participatieagenda aangegeven dat er geen 

visiedocument is maar uit het college- en coalitieakkoord blijkt dat de gemeente graag samenwerkt 

met de inwoners. “Ga samen met uw buurtgenoten aan de slag met de uitdagingen en strijd om de 

titel. Hoe de uitdagingen er precies uit gaan zien maken we later bekend.”  

Wanneer later is wordt niet aangegeven. 

2. Staat openbare ruimte. 

Ook geeft men aan: “Door de bezuinigingen van de afgelopen 8 jaar is de staat van de openbare 

ruimte achteruit gegaan. In de komende periode moet er een inhaalslag gemaakt worden in de gehele 

gemeente" 

Hoe en wanneer wordt verder niet aangegeven. 

3. Preventieagenda 
 

Er wordt aangegeven dat in het najaar van 2019 een concept beleidsplan wordt aangeboden 

waarover advies gevraagd zal worden. 
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4. Doelgroepenvervoer 
Men is positief over het advies zoveel mogelijk de samenwerking aan te gaan tussen Opstap in 

Wijchen en de Plusbus in Druten. Men is hierover in gesprek met MeerVoormekaar. 

Planning m.b.t. afronding wordt niet gegeven. 

5. Automaatje  

Dit is mooi initiatief, maar pas aan de orde nadat de uitbreiding van de Plusbus is geïmplementeerd.  

Tijd of periode wordt niet genoemd. 

6. Meer bekendheid Sociaal Team 
Men wil onderzoeken of welzijnsbezoeken in de gemeente Druten een preventieve functie kunnen 

vervullen. Deze activiteiten starten na de zomer.  

Geen periode of eindtijd genoemd. 

 
Wij vertrouwen er op u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken om een 
reactie met daarin uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Druten ondertekend door:  
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter;  
 

 

 

 

 

 

Dhr. A. van der Meer, secretaris; 
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