
Generaal Urquhartlaan 4

6861 GG  Oosterbeek

Postbus 9100

6860 HA  Oosterbeek

Telefoon (026) 33 48 111

Fax (026) 33 48 310

Internet www.renkum.nl

IBAN NL02BNGH0285007076

KvK 09215649

RAADSBRIEF

Aan de gemeenteraad

Datum Onderwerp

4 oktober 2019 Kadernota sociaal domein

Beste raadsleden,

Vrijdag 27 september jl. ontving u de concept kadernota sociaal domein. Deze concept kadernota is 

2 oktober jl. besproken tijdens de raadsontmoeting met inwoners en ketenpartners. De opbrengst 

uit de raadsontmoeting hebben wij verwerkt in de definitieve concept kadernota sociaal domein, 

die u bijgaand aantreft.

Op 26 september jl. ontvingen wij het advies van de adviesraad. De adviesraad geeft op zes punten 

advies en stelt aanvullingen voor. Wij volgen het advies van de adviesraad en verwerken dit in 

bijgaande definitieve concept kadernota, op de volgende wijze:

1. Advies: Verlies het kwaliteitsaspect niet uit het oog.

Reactie: Een advies dat we onderstrepen en regelmatig terugkomt in de kadernota.

2. Advies: Aangeven waarom zaken lopen zoals ze lopen in contact met inwoner.

Reactie: We lezen dit advies als aandacht voor de menselijke maat en goed communiceren, 

vooral wanneer wordt afgeweken van standaard procedure en/ of doorlooptijd. We nemen 

dit advies over en nemen dit expliciet in de kadernota op. 

3. Advies: Coördinatie op vrijwilligers en continueren vrijwilligersverzekering

Reactie: De coördinatie op vrijwilligerswerk is belegd bij Renkum voor Elkaar. De 

verzekering voor vrijwilligers continueren we; we nemen dit op in de kadernota.

4. Advies: Heb aandacht voor informatievoorziening, ook buiten digitale platforms.

Reactie: Onze dienstverlening is erop gericht iedere inwoner optimaal te bedienen via 

diverse kanalen. De informatie die op Sterk Renkum stond werd nauwelijks geraadpleegd; 

tegenwoordig wordt gezocht via Google of andere zoekmachines. Daarom wordt de 

informatie uit Sterk Renkum opgenomen op de homepage van de gemeente Renkum zodat 

deze beschikbaar blijft. De adviesraad wijst er terecht op dat met digitale informatie 10% 
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van de inwoners niet bereikt wordt. Daarom blijven we ook analoog communiceren, 

bijvoorbeeld via de krant en via persoonlijk contact met de inwoner.

5. Advies: Gebruik maken van Right to Challenge door kwetsbare groepen.

Reactie: Terecht dat de adviesraad hierop wijst. Kwetsbare groepen bereiken maakt 

onderdeel uit van het plan van aanpak R2C. We zien daarin ook een rol voor de adviesraad 

om dit onder de aandacht te brengen en trekken hierin graag samen op.

6. Advies: Voeg aansprekende voorbeelden qua duurzaamheid toe.

Reactie: Het repair-cafe kwam ook tijdens de raadsontmoeting terug als mooi instrument. 

We nemen dit op in de kadernota.

U ontvangt bijgaand de definitieve concept kadernota in pdf-format; de opmaak is bij u bekend via 

de eerder ontvangen versie. Na besluitvorming in de raad wordt de door de Raad vastgestelde 

kadernota volgens deze opmaak vormgegeven.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

R.S.M. (Rudie) Heintjes A.M.J. (Agnes) Schaap

Onderwerp

Kadernota sociaal domein

Datum Ons kenmerk Pagina

4 oktober 2019 104480 2 van 2


