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In de recent vastgestelde Kadernota sociaal domein, waarin we meer inzetten op preventie, 

normaliseren en collectieve voorzieningen, is een belangrijke rol weggelegd voor de 

netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar. Juist op het gebied van jeugd(zorg) staat de gemeente 

voor een grote opgave. Door transformatie willen we het gebruik van maatwerkvoorzieningen terug 

te dringen. Binnen Renkum voor Elkaar heeft Lumens de opdracht voor het jongerenwerk.  

 

Wij hebben met Lumens gesproken over hoe zij de nieuwe verwachtingen invulling gaan geven. 

Parallel daaraan is er met Lumens gesproken over achterblijvende kwaliteit van het werk dat zij 

verrichten. Op 4 februari 2020 is er in een bestuurlijk gesprek de afspraak tot een verbetertraject 

gemaakt. 

 

Op 18 maart 2020 hebben wij van Lumens een brief ontvangen. Lumens besluit daarin de opdracht 

voor uitvoering van het jeugdwerk in onze gemeente terug te geven. Hiervoor geven zij aan dit 

onder andere te doen vanuit strategische overwegingen. Zij gaan zich meer focussen op hun 

werkgebied in Noord-Brabant. 

 

Gezien de te hanteren opzegtermijn van zes maanden betekent dit dat Lumens uiterlijk 1 oktober 

2020 haar werkzaamheden in de gemeente Renkum beëindigt. Samen met de andere partners 

binnen Renkum voor Elkaar en de gemeente wordt vorm en inhoud gegeven aan een zorgvuldige 

afbouw van de werkzaamheden met Lumens.  
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We gebruiken de komende periode om te bezien hoe en waar de taken binnen het jeugdwerk 

worden belegd. Daarbij is de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota  leidend. Wij houden 

de gemeenteraad op de hoogte van de stappen die wij hierin zetten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 

 

                      

 

                    

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap 

 


