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Secretariaat:  Liset van Steenbrugge 

secretariaat@asd-kaagenbraassem.nl                               

www.adviesraadkaagenbraassem.nl 

 

Aan: Griffie van de gemeente Kaag en Braassem  

Betreft: Advies aan de formateur 

Datum:  25  maart 2022 

 

Geachte formateur, 

Op 16 maart jl. zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dan is het momenteel uw taak 

om met de nieuwgekozen raadsleden in overeenstemming te komen en een nieuw college te 

vormen. 

Voor de komende collegeperiode willen we als adviesraad aandacht vragen voor een aantal 

onderwerpen uit het sociaal domein. Wij willen u vragen deze punten mee te nemen in de 

gesprekken met de raadsleden en de vorming van een nieuw college en collegeplan. Ten 

behoeve hiervoor geeft de adviesraad u een ongevraagd advies mee op een aantal 

onderwerpen uit het sociaal domein.  

 Voor de volgende punten vragen wij om nadrukkelijke aandacht en inzet: 

- VN-verdrag handicap: 
Inclusie blijft belangrijk, geef en blijf invulling geven aan het VN-verdrag handicap.  

- Leefbaarheid: Blijf aandacht houden voor de leefbaarheid in de dorpen, vanuit het 

perspectief wonen (spreiding en integratie verschillende doelgroepen, ter voorkoming 

van segregatie); beschikbaarheid van voorzieningen en bereikbaarheid (waaronder 

openbaar vervoer). 

 

- Jeugdzorg:  

Monitor de uit te voeren acties die vermeld zijn in het inspectierapport van september 

2021. Betrek de ASD bij het aanbestedingstraject voor jeugdzorg. 

 

- Huisvesting bijzondere doelgroepen:  

Stel een specifiek en gericht communicatieplan op bij huisvesting van bijzondere 

doelgroepen en betrek nadrukkelijk de inwoners bij de communicatie. Wij vinden dat 
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wonen in je eigen gemeente een burgerrecht is en dit dient ook opgenomen te worden 

in de uiteindelijke uitwerking van de plannen. We noemen ook de regionale 

samenwerking in deze. Als de aantallen opvangzoekers dusdanig laag zijn, kan het 

financieel en organisatorisch beter zijn om daarin de samenwerking te zoeken. Dat 

betekent niet dat Leiden persé de aangewezen gemeente is om dit op te vangen. 

 

- Cliëntondersteuning en Papierwinkel: 

De cliëntenondersteuning is een wettelijke verplichting die qua uitvoering in Kaag en 

Braassem verbeterd dient te worden. Wij vinden dat meer zaken in de eigen gemeente 

afgehandeld moeten kunnen worden. Dit betekent dat de ambtenaren vanuit de 

gemeente Alphen a/d Rijn die de taken uitvoeren voor Kaag en Braassem zitting 

houden in onze gemeente. Voer de ondersteuning dicht bij de inwoners uit. 

 

- Armoedebestrijding: 

Voer pro-actief armoedebeleid en geef vervolg aan de actie ‘Appeltje voor de dorst’ 

door bij aanvang van elk schooljaar een soortgelijke actie uit te voeren. 

 

De genoemde punten vinden wij als adviesraad belangrijk. Daarom zullen wij hierop onze 

aandacht blijven vestigen. Natuurlijk denken wij ook graag mee over nadere invulling van deze 

onderwerpen. Tevens vragen wij u om bij het nieuwe college te benadrukken bij het uitdenken 

van het beleid ook zoveel mogelijk de inwoners en specifiek ervaringsdeskundigen te 

betrekken.  

 

Wij wensen u succes bij het uitvoeren van uw taak en wij hopen op een vervolg van de goede 

samenwerking tussen de gemeente en de adviesraad.  

 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem, 

 

 

Leny van Luling, voorzitter     Liset van Steenbrugge, secretaris 


