
 

 

Aan het college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Vught 
t.a.v. mevrouw W. Verhave en mevrouw A. de Jonge 

Onderwerp: advies proces Lokale Sociale Agenda. 

Vught, 14 juli 2017. 

 

 

Geacht college, 

In uw schrijven van 20 maart jl. heeft u onze raad geïnformeerd over de 
ontwikkeling van de Lokale Sociale Agenda van de gemeente Vught en de 
wijze waarop u dit wilt realiseren. Gezien de inmiddels gemaakte interactieve 
informatieve stappen in deze ontwikkeling en onze rol hierbij, willen wij met 
deze brief ons advies uitbrengen bij de vorming van de genoemde agenda. 

Vooraf willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop het 
ambtelijk apparaat aan de leden van onze raad de actuele informatie over 
ontwikkeling van de Sociale Agenda over heeft gebracht. Onze complimenten 
hiervoor! 

Wat de ontwikkeling van de Lokale Sociale Agenda tot dit moment betreft 
willen wij het volgende opmerken. 

- De gelopen transities laten tot op dit moment in Vught weinig zien van een 
nieuwe strategie en wijkgerichte aanpak. Voorheen bestond het beleid veelal uit 
deelonderwerpen die min of meer los van elkaar ontwikkeld werden. De door de 

gemeente gewenste integraliteit en het daarvoor samenbrengen van beleid zou 
tot een meerwaarde moeten leiden van de verschillende onderdelen van dit 
beleid. Wij als adviesraad missen deze meerwaarde in de stappen om te komen 

tot een Lokale Sociale Agenda en wij zouden deze graag vooraf aan de vorming 
van de agenda in beeld gebracht zien. 

- De tijd van gemeente sec als uitvoeringsorganisatie, die lijkt voorbij. Deze 
positieverandering van de gemeente is essentieel om te beschrijven in dit proces 

waarbij de gemeenteraad al een aantal onderwerpen heeft aangewezen die men 
extra waarden toekent in het agendaproces. Dat dit politieke keuzes zijn vanuit 
een discussie, is voor ons duidelijk. Dit roept echter toch het beeld op dat er 
vooraf een basiskeuze is gemaakt waarmee deze onderwerpen een voorkeur 
hebben gekregen, om het doel van de agenda te bereiken. Wij zouden graag 

duidelijk gemaakt zien wat het vertrekpunt is waarop deze keuzes uiteindelijk 
gemaakt zijn. 

  



 

 

- Voor de vorming van de Sociale agenda zijn verschillende onderwerpen genoemd 
die opgenomen zullen worden in de Lokale Sociale Agenda. Naar onze mening is 
het onderwerp Burgerparticipatie bij deze agenda essentieel en dient daarom 
evenzo opgenomen te worden. 

- Integraliteit en samenbrengen van beleid houdt in dat er samenhang moet zijn 

tussen de verschillende onderdelen van beleid, waarbij het onzes inziens 
belangrijk is niet alleen te komen tot algemene beschrijvingen maar de 
knelpunten in beeld te brengen zodat er aan oplossingen gedacht kan worden. 

- Met de laatste opmerking realiseren wij ons dat slogans als “een samenleving die 
naar elkaar omkijkt” en “iedereen moet mee kunnen doen” een positieve lading 

hebben maar in feite ook enigszins vaag zijn. Waar het om gaat zijn die 
belemmeringen die weggenomen moeten worden voor degenen die niet de 
kracht hebben om mee te doen aan onze samenleving. 

Tot zover ons advies met betrekking tot de vorming van de Lokale Sociale 
Agenda voor de gemeente Vught, waarbij wij uw college vragen ons bij 
voortduring over dit proces te informeren zodat wij goed en tijdig kunnen 
adviseren over het proces.  

 

Met vriendelijke groet. 
Namens de adviesraad Sociaal Domein, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


