
Reactie van het college op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
over de maatschappelijke business case Preventie 

 
Wij hebben op dinsdag 25 juni 2019 de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) om advies gevraagd over de maatschappelijke business case Preventie. Op 

donderdag 25 juli 2019 hebben wij het advies van de ASD ontvangen. Het advies van de ASD is als bijlage toegevoegd aan deze notitie. Wij danken de ASD 
voor hun advies. 

 
Onderstaand geven wij een korte weergave van het advies met aansluitend de reactie van ons college. De ASD onderschrijft de richting die in de mBC 

Preventie wordt beschreven. Het advies van de ASD geeft ons geen aanleiding tot wijziging van het aan de raad voorgelegde voorstel om in te stemmen met 
een uitbreiding van Ouders Lokaal (CJG) en Maatjesprojecten (MENS De Bilt) in het kader van de maatschappelijke business case Preventie. 

 

Advies ASD Reactie gemeente Aanpassing van 
het voorstel 

aan de raad? 

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. 

Op het moment dat de raad instemt met ons voorstel om Ouders 
Lokaal en Maatjesprojecten uit te breiden en hiervoor in de 

begroting 2020 de benodigde middelen beschikbaar stelt, zullen 
wij met CJG en MENS De Bilt afspraken maken over de 

verstrekking van de middelen en de verantwoording hierover. Wij 

nemen uw advies over de doelmatigheid hierin mee. 

Geen aanpassing. 

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. 

Wij staan erg open voor (nieuwe) maatschappelijke initiatieven 

die meerwaarde hebben voor onze gemeente. Vanwege de 
beperkte middelen in het sociaal domein, kunnen wij (helaas) 

niet alle initiatieven financieel ondersteunen. Wel zijn wij altijd 
bereid mee te denken over hoe goede initiatieven verankerd 

kunnen worden. 

Geen aanpassing. 

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 

Zie onze reactie in de begeleidende brief bij deze reactienota. Geen aanpassing. 

Bijlage 3 bij  

Raadsvoorstel mBC Preventie 



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. 

 


