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Op 27 april 2021 heeft u ons een advies gestuurd over het uitvoeringskader 
‘Oog voor Elkaar’. Langs deze weg geven u graag een reactie op het door u 
verstrekte advies. 
 
De gemeente Altena staat voor een aantal moeilijke keuzes om de 
bezuinigsopgaven in het sociaal domein te halen. Wij vinden het dan ook 
prettig om te lezen dat u het uitvoeringskader een gedegen stuk vindt waar 
goed over is nagedacht. Na besluitvorming is de volgende stap het vertalen 
van de nieuwe situatie naar de uitvoeringspraktijk. Dat zal niet van de een 
op de andere dag zijn veranderd, maar het voorliggende uitvoeringskader 
geeft de richting aan waar we met volle energie naar toe werken.  
 
1 januari 2022 zal daarin een belangrijke datum zijn, want dan gaan de 
nieuwe overeenkomsten met de welzijnsorganisaties van start. Deze 
datum is tevens het moment waar we vanaf het najaar naar toe gaan 
werken in de communicatie richting inwoners en maatschappelijke 
partners. Gezamenlijk om er voor te zorgen dat inwoners die hulp nodig 
hebben eerder in beeld komen en voordat er een indicatie nodig is, zoals u 
terecht stelt.  
 
De digitale sociale kaart zal hierin een belangrijke rol spelen. Het moet de 
bron worden van alle activiteiten en ondersteuning die er wordt 
georganiseerd. In de komende maanden gaan we dit instrument lanceren 
en doorlopend verbeteren. Voor wie niet digitaal vaardig is zullen er 
verschillende mogelijkheden zijn om beter op de hoogte te blijven van 
welke activiteiten en ondersteuning er in de gemeente beschikbaar zijn. De 
ontmoetingsvoorzieningen dienen als fysieke plekken voor het stellen van 
vragen. Ook kunnen welzijnsprofessionals en -vrijwilligers inwoners helpen bij het 
zoeken en gebruiken van de digitale sociale kaart. Tot slot zullen we in onze 
communicatieplannen hier nadere acties op uitzetten. 
 
De gemeente is voornemens om het jongerenwerk dat nu gedeeltelijk intern 
wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2022 helemaal intern uit te gaan voeren. De 
werking wordt meegenomen in de herinrichting van de gemeentelijke 
uitvoering en de nieuwe werkwijze van de gemeentelijke toegang.  
Wij herkennen uw signaal dat de samenwerking tussen scholen en 
jeugdconsulenten op sommige plekken beter kan. We gaan deze dan ook 
intensiveren door aan iedere school een vaste jeugdconsulent te koppelen en 
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afspraken te maken over hun fysieke aanwezigheid op school. Vanaf 1 januari 2022 gaat 
deze nieuwe werkwijze van start, maar reeds voor de zomervakantie gaan we verder in 
gesprek met de scholen om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te 
versterken. Een actie die al loopt is de pilot rondom intensievere samenwerking tussen 
de basisscholen in de kernen Wijk en Aalburg, Meeuwen, Genderen, Veen, Eethen en 
Babyloniënbroek. De besturen van deze scholen, samenwerkingsverband De 
Langstraat en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om de mogelijkheden 
voor thuisnabij onderwijs te versterken en de samenwerking te versterken op het 
gebied van onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en veiligheid. 
 
Wij hopen met deze reactie uw vragen te hebben beantwoord. We gaan aan de slag om 
de subsidietender uit te voeren en daarna de communicatie, samenwerking en vrij 
toegankelijke ondersteuning aan onze inwoners door te ontwikkelen langs de lijnen van 
het uitvoeringskader ‘Oog voor Elkaar’. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,  
  
  
 
Rutger van den Assem 
Beleidsmedewerker samenleving


