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College van Burgemeester en Wethouders 

van de Gemeente De Bilt 

T.a.v. Wethouder mevr. Mr. M. Bakker en mevr. Drs. A. Brommersma 

Postbus 300 

3720 AH Bilthoven 

 

         25  juli 2019 

 

 

Onderwerp: Advies ASD ten aanzien van mBC Bewezen Preventie  

         n.a.v. uw brief van 25 juni 2019 met daarin uw adviesaanvraag. 

 

 

Geachte mevrouw Bakker en mevrouw Brommersma, 

 

In reactie op uw brief van 25 juni jl. doen wij u hierbij onze zienswijze en advies toekomen 

m.b.t. Maatschappelijke  Business Case (mBC) Bewezen Preventie. 

 

Advies 1. We onderschrijven de richting die in deze mBC wordt beschreven, namelijk 

versterking van preventieve maatregelen met name omdat hiermee met nadruk ingezet 

wordt op jongeren en hun familie (Ouders Lokaal). De verwachting is gerechtvaardigd dat dit 

een positief effect (afnemende vraag) kan hebben op beroep op de Jeugdzorg waar de 

tekorten verreweg het grootste zijn. Een gewenst neveneffect is onzes inziens dat hiermee 

het aanbod en de reikwijdte van de (vrijwillige) activiteiten van MENS op het terrein van 

Jeugd wordt vergroot.  

Uit doelmatigheidsoverwegingen lijkt het ons wenselijk de door u beschikbaar gestelde 

middelen direct aan MENS te doen toekomen en via de gebruikelijke systematiek om 

verantwoording achteraf te vragen.  

 

Advies 2. Wij adviseren om te bezien hoe andere maatschappelijke initiatieven – naast het 

genoemde Samen Oplopen en Sterk door Vrijwilligerswerk- gestimuleerd dan wel ontwikkeld 

kunnen worden, al dan niet met inzet van wat extra middelen. Goed voorbeeld is ‘het Goede 

Idee’. Zorg ervoor dat goede initiatieven verankerd kunnen worden. 

 

Advies 3. Wij adviseren om niet alleen te werken aan verbetering van bestaand aanbod 

maar ook in overleg met diverse maatschappelijke gremia actief op zoek te gaan naar 

nieuwe vormen van sociale netwerken en vrijwillige inzet die bijdragen aan meer sociale 

cohesie en meer saamhorigheid en hulp aan elkaar. Hierbij is het wenselijk om rekening te 

houden met de verschillen – en daarmee mogelijk verschillende vraagstukken – tussen de 6 

kernen van de gemeente. 
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Wij spreken nogmaals onze tevredenheid uit over de kwaliteit van de voorliggende 

Maatschappelijke Businesscase Bewezen preventie en ondersteunen de gekozen richting. 

De gekozen methodiek ( mBC) spreekt ons aan. 

 

Wij hopen u hiermee voor dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd en wachten uw 

reactie met belangstelling af. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

 

Hans Voogt 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Bilt 

 

 


