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Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein, 

 

 

Allereerst hartelijk dank voor uw advies op de lokale nota publieke gezondheid 2020-

2023. In deze brief zal ik een korte reactie geven op de door u aangedragen punten. 

Aandacht voor het thema dementie blijft de komende jaren onverminderd belangrijk 

in het kader van dementievriendelijk Sliedrecht. Dit thema komt ook terug als 

inspanning in hoofdstuk 3 van de nota in de paragraaf 'ouderengezondheidszorg'. 

U vraagt aandacht voor het feit dat bij zowel de maatwerkvoorzieningen (Wmo) als 

bij jeugdhulp aanzienlijke budgettaire tekorten voorkomen, wat volgens u het risico 

met zich meebrengt dat de (niet) gekozen thema’s onvoldoende aandacht krijgen. U 

stelt voor dit de komende beleidsperiode te monitoren. Het lijkt mij prima als u dit de 

komende beleidsperiode blijft monitoren, maar uiteraard dragen we er zorg voor dat 

deze thema's niet ondergesneeuwd raken.  

Er komt in de komende beleidsperiode op basis van een startnotitie een vastgestelde 

senioren beleidsnotitie. De startnotitie zal in 2020 gemaakt worden, waarna in 2021 

de senioren beleidsnotitie volgt. Uiteraard wordt u hier als Adviesraad ook bij 

betrokken. 

U kunt zich helemaal vinden in de keuze van het thema eenzaamheid. U vindt de 

bereidheid van alle partijen om op deze manier te werken en de sturing hierop een 

kritische succesfactor. Hier zijn wij het helemaal mee eens. Dit is ook de reden dat wij 

de lokale coalitie Erbij in Sliedrecht dit jaar geformaliseerd hebben en dat alle partijen 

op 3 oktober a.s. het visiedocument zullen ondertekenen. Wij gaan er van uit dat wij 

met deze lokale coalitie de schouders er onder kunnen blijven zetten de komende 

jaren.  

U geeft aan bij de ambities op pagina 20 de doelgroep jongeren te missen. Deze 

doelgroep is niet specifiek in de ambities terug te vinden, omdat er helaas geen 

cijfers beschikbaar zijn m.b.t. de doelgroep jongeren en eenzaamheid. De laatst 

beschreven ambitie betrekken wij echter ook op jongeren. Vanuit de lokale coalitie 

Erbij in Sliedrecht wordt breed ingestoken, dus ook jongeren hebben zeker de 

aandacht. Het is een goed idee om ook scholen proberen te betrekken. Dit punt zal met 

de lokale coalitie besproken worden.  

De notitie maakt voor u onvoldoende concreet wie welke activiteiten uitvoert. Hierdoor 

bestaat in uw ogen het risico dat door de veelheid van ambities en inspanningen er zaken 

http://www.sliedrecht.nl/


tussen wal en schip kunnen raken. In de nieuwe versie van de notitie is duidelijker 

gemaakt wie wat doet (wat zijn lokale taken, wat zijn regionale taken).  

U vraagt of ik kan aangeven wat de concrete vervolgstappen zijn als de nota wordt 

goedgekeurd. Wanneer de nota is vastgesteld, zal ieder jaar een jaarplan opgesteld 

worden samen met de GGD om de prioriteiten in uitvoering voor dat jaar vast te stellen. 

U verwijst naar het punt waar staat ‘zo mogelijk zetten wij cultuursensitieve professionals 

in’. U vraagt zich af waarom zo mogelijk en u adviseert hen in te zetten als het nodig is. 

Zij kunnen in uw ogen juist het verschil maken bij hulp- en ondersteuningstrajecten. We 

hebben ervoor gekozen om de terminologie 'zo mogelijk' te gebruiken, omdat wij niet 

kunnen garanderen dat er altijd een cultuursensitieve professional beschikbaar is binnen 

het sociaal team. 

Tot slot vraagt u aandacht voor de rol van de kerken bij de verschillende ambities en 

inspanningen. Wij zullen hier in de uitvoering zeker aandacht voor hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nathalie Klomp-Siebeling 

Beleidsmedewerker Sociaal Domein 

 

 

 

 


