
 

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden               www.asdleeuwarden.nl                info@asdleeuwarden.nl 1 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Leeuwarden 

 

Betreft : advies  ‘actieprogramma kansrijke start 2022’ 

Datum :  10 maart 2022 

 

Geacht College, 

Naar aanleiding van het contact tussen Mevrouw Van Berkum en onze werkgroep Jeugd, willen wij middels dit 

schrijven ons advies met u delen.  

Het is ons duidelijk geworden dat dit programma extra bij kan dragen aan de eerste en vooral belangrijkste fase 

in het leven van een kind. Wat ons echter bezig houdt, is de vraag hoe de burger concreet gaat merken wat dit 

actieprogramma toevoegt aan het reeds beschikbare aanbod. Wij zijn van mening, na het lezen van het 

programma, dat concretisering noodzakelijk is om helder te krijgen hoe er wordt gemeten, welke vorm dit krijgt 

in combinatie met lopende interventies en bovenal, hoe dit de burgers helpt bij het accepteren van hulp in deze 

belangrijke fase. Om dit te realiseren hechten wij er waarde aan dat er zorgvuldig wordt afgestemd met de 

betrokken burgers. 

Wat ons betreft is het kansrijk om toe te werken naar multidisciplinaire teams. Waarbij de meerwaarde duidelijk 

omschreven staat t.o.v. de bestaande infrastructuur. Ook is het ons opgevallen dat het budget vrij bescheiden is. 

Hoe verhoudt zich dit tot de doelstellingen en de haalbaarheid ervan? Hoe draagt dit budget bij aan het 

doorbreken van de bestaande infrastructuur. De rol van de GGD is bovendien aanzienlijk. De genoemde 

gereserveerde kosten voor de GGD in relatie tot de begroting komen niet overeen. Onze zorg is dat niet helder 

is voor welk vraagstuk een oplossing wordt gezocht. Bovendien zijn vernemen wij graag hoe u het  project 

monitort en of de betrokken partijen bereid zijn om introspectief te kijken naar hun eigen inbreng. 

Concreet adviseren wij het volgende: 

• Stem af met de burgers. Heb daarbij oog voor het opnemen van een ethische paragraaf in het 

actieprogramma met daarbinnen een omschrijving van het meritocratisch ideaal.  

• Verduidelijk de doelstellingen in het actieprogramma – voor welk probleem zoekt u een oplossing? 

• Breng de huidige kwaliteit van de infrastructuur in kaart.  

• Formuleer een advies, op basis van de in kaart gebrachte infrastructuur, hoe het actieprogramma kan 

bijdragen aan het werken in multidisciplinaire teams, hoe het ontschotten vorm krijgt en op welke 

manier er kruisbestuiving plaats gaat vinden binnen de bestaande infrastructuur. 

• Concretiseer de paragraaf monitoring. Hoe wordt er gemeten en hoe is dit te combineren met de 

interventies die al in gang gezet? 

• De  financiële paragraaf controleren 
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Wij willen onze waardering uitspreken voor het initiatief wat u neemt als gemeente om vanuit uw oprechte 

betrokkenheid door het actieprogramma bij te dragen aan het welzijn van onze nieuwe burgers.  

Tevens zijn we benieuwd naar het vervolg/de continuering van het programma in combinatie met een nieuw 

college.  

Wij kijken uit naar uw reactie en zijn graag bereid om verder in gesprek te gaan. 

 

 

Hoogachtend, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden 

 

 

R. de Boer, voorzitter 
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