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Open brief van de Adviesraad Sociaal Domein Druten aan de politieke fracties. 

 
Enige tijd geleden stuurde de Adviesraad Sociaal Domein naar aanleiding van toenemende geluiden 

omtrent een mogelijke bestuurlijke fusie Druten – Wijchen het college een open brief. Deze brief 

bevatte  een aantal vragen over de toekomst van het sociaal domein in relatie tot een mogelijke 

fusie. Uit de achterban kwamen namelijk geluiden dat de inwoners van Druten niet of onvoldoende 

geïnformeerd werden over de eventuele bestuurlijke samenwerking.  

De Adviesraad Sociaal Domein wilde graag met de politieke partijen in gesprek over hun visie ten 

aanzien van een bestuurlijke fusie.  Tevens wilde de Adviesraad Sociaal Domein weten hoe de 

politieke partijen staan ten opzichte van het voorstel om te komen tot een digitaal burgerpanel. Alle 

fracties hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om met de Adviesraad Sociaal Domein in gesprek 

te gaan. 

Vrijwel gelijktijdig is de informatiestroom m.b.t. de voorgenomen fusie vanuit de gemeente op gang 

gekomen, evenals de standpunten van de politieke partijen waarbij veel wat besproken is in onze 

gesprekken al op een andere manier bekend is geworden door informatie avonden, gemeentelijke 

brochures, artikelen in de media. Vandaar dat nu gekozen is voor een korte samenvatting van onze 

gesprekken. 

Gesteld kan worden dat de partijen in Druten, met uitzondering van Welzijn Druten, positief tegen 

een fusie aankijken. Wel is gezegd dat het van belang is dat het te houden draagvlakonderzoek de 

doorslag zal moeten geven. Door de partijen worden als voordelen van de fusie genoemd: betere 

positie in de regio, vergroten van deskundigheid van de medewerkers en een kwalitatief betere 

dienstverlening, zeker nu er steeds meer taken naar de gemeente worden geschoven. De partijen 

stellen ook dat het belangrijk is dat de afstand tussen inwoner en gemeente niet vergroot worden. 

Oplossingen zijn o.a. steunpunten in dorp of wijk en dat de kernen met hun eigen identiteit overeind 

blijven. 
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Welzijn Druten heeft in het gesprek aangegeven niets te zien in de bestuurlijke samenwerking met 

Wijchen. Zij vrezen dat Wijchen Druten zal overrulen en vinden dat het fusieproces in een veel te 

korte tijd moet zijn beklonken. 

Het tweede punt , dat in de gesprekken aan de orde kwam was de burgerparticipatie, en wel in de 

vorm van een digitaal burgerpanel.  

Op ons eerste advies in 2017 had de gemeente positief gereageerd, maar die visie veranderde toen 

de ambtelijke samenwerking een feit was. 

Zo’n burgerpanel geeft de gemeente de mogelijkheid om inwoners direct te benaderen en mee te 

laten denken in ontwikkelingen voor wijk of dorp: kortom een snelle manier om de inwoners te 

bereiken. 

Het antwoord van alle partijen op het voorstel is positief, maar duidelijk is aangegeven dat er op dit 

moment  geen tijd en geld beschikbaar is om het uit te voeren. Er is nog een lange weg te gaan 

voordat een digitaal burgerpanel is gerealiseerd. 

Bijkomend punt: het werk van de Adviesraad heeft aandacht gekregen bij de politieke partijen.  

 
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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