
 

 

Overleg Werkgroep Jeugd en Gemeente Druten – 11 maart 2020 

 

 

Algemeen 

De ASD vraagt waar onze prioriteiten liggen. Gemeente geeft deze vraag terug en vraagt 

wat zij belangrijk vinden. Naarmate het gesprek vorderde kwamen we tot de conclusie 

dat we het belangrijk vinden dat we de kanteling maken ‘van zorg naar welzijn’. We 

willen een goede stevige basis, een stevig voorliggend veld en waar nodig doorverwijzen 

naar hulpverlening of zorg. Dit mag wat stelliger naar voren komen in het plan. We 

formuleren daarom de inleiding bij het onderdeel opgroeien opnieuw.  

Het thema complexe scheidingen staat niet logisch genoemd (een beetje een vreemde 

eend in de bijt). Deze geven we daarom een andere plek binnen het plan. 

De ASD vraagt zich af of en hoe er terugkoppeling plaatsvindt naar alle betrokken 

partijen die hebben meegedacht. Gemeente geeft aan dat ze hier over na gedacht wordt. 

Uitvoeringsplan 

We hebben alle punten doorlopen en besproken hoe het plan met bijbehorend 

uitvoeringsplan gelezen moest worden.  

De ASD geeft aan meer concretisering te willen in het uitvoeringsplan door middel van 

aantallen noemen of termijnen. Zodat duidelijk wordt dat doelen al dan niet behaald zijn. 

Gemeente voegt een aantal voetnoten toe bij termen die voor de gemeente 

vanzelfsprekend is, maar niet voor de lezer. 

We hebben gekeken naar een meer chronologische volgorde (kanteling van zorg naar 

welzijn).  

Waar sprake is van regionale samenwerking of een regionale opdracht is dit benoemd bij 

de actie.  

  



 

 

Overleg Werkgroep Wmo en Gemeente Druten – 12 maart 2020 

 

  

Algemeen 

De ASD vraagt wat er gedaan is met het gegeven advies op het beleidsplan. 

De gemeente heeft geprobeerd de doelen wat concreter te formuleren, en daarnaast ook 

wat meer keuzes te maken (‘waar zeg je ‘ja’ tegen?’). 

De ASD ziet inderdaad een verbetering in het beleidsplan. In het uitvoeringsplan zou 

scherper kunnen wat de gemeente precies gaat doen. 

De gemeente zegt dat het bewust nog niet volledig geconcretiseerd is zodat er enige 

ruimte is. Maar op sommige thema’s komt nog een concrete uitwerking.  

 

Per thema 

We bespreken het beleidsplan en uitvoeringsplan gebundeld per thema. 

Inleiding: 

• De ASD adviseert om op te nemen dat er een plafond is aan financiële 

mogelijkheden. 

Gezondheid:   

• Neem een voetnoot op over de definitie van positieve gezondheid. 

• Leg duidelijker uit wat ‘eerste hulpverlening’ is. 

• Maak concreet dat het probleem van obesitas (in deze regio een groter probleem 

dan landelijk) de reden is om bewegen en gezonde voeding prioriteit te geven. 

Sociaal Netwerk: 

• De functie dorpsondersteuner moet beter uitgelegd worden. 

• Het aansluiten bij ‘Een Tegen Eenzaamheid’ moet nog nader uitgewerkt worden. 

ASD adviseert om een voetnoot toe te voegen zodat duidelijk is wanneer de 

gemeente Druten aansluit bij initiatieven van de VNG of de Rijksoverheid. 

• De ASD adviseert om het signaleren op te nemen in het beleid: hoe zorgen we dat 

zorgelijke signalen niet gemist worden en dat er actie ondernomen wordt? 

• Ter verduidelijking over mantelzorgondersteuning: vraag aan mantelzorgers zelf 

waar hun behoefte ligt. 

• Graag #durftevragen nader uitleggen. 

• Bij inclusieve samenleving mag ‘Met of zonder beperking’ eruit. 

• Afkorting BOS-project nader uitleggen in het uitvoeringsplan. 

• Toe- en doorgankelijkheid van gebouwen: maak concreet hoe je een inclusie-

meetlat kunt invoeren bij nieuwbouwprojecten. De ASD geeft aan dat iemand in 

de ASD graag wil meedenken over toegankelijkheid. 

Een passend thuis: 



 

 

• Het is belangrijk dat de woningbouwprogrammering aansluit bij de woonwensen. 

• Leer van de ervaringen van woonadviseurs uit het verleden. Richt je niet alleen op 

bewoners van sociale huurwoningen maar ook op koopwoningen. 

• Formuleer randvoorwaarden die ‘onvoldoende zijn’ als ‘die verbeterd kunnen 

worden’. 

Overige opmerkingen:  

• Verslavingszorg is een groter dan gemiddeld probleem in Druten. Bekijk waar in 

het beleidsplan/uitvoeringsplan dit een plek moet hebben. 

 

Procesafspraak 

De twee adviezen worden samengevoegd en door de ASD op de website gepubliceerd. 

Half april wordt de definitieve versie aan het college aangeboden. Zodra het is 

vastgesteld ontvangt de ASD de definitieve versie. 


