
Uitnodiging thema-avond Sociaal Domein 

17 mei 2021 19.30uur-21.30uur in de raadszaal (fysiek en openbaar) 

Geachte raads- en commissieleden,  

  

Het sociaal domein is en blijft in beweging. En niet op de minste plaats heeft corona daar zijn effect 

op. 

Gezamenlijk staan wij voor de uitdaging om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden en de 

(positieve) gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Des te belangrijker om de vinger aan de pols 

te houden en met elkaar te bezien of we op koers liggen, juist ook nu in deze veranderende tijden. 

  

Wij nodigen u daarom graag uit voor een thema-avond Sociaal domein op 17 mei  

  

Wat is het programma van de avond 

  

19.15 uur: Inloop met koffie en thee 

  

19.30 uur: Gezondheidsmonitor Jeugd 

  

De avond start met een plenair gedeelte met een presentatie van de GGD over de 

gezondheidsmonitor: impact corona op kinderen en jongeren. De gezondheidsmonitor Impact corona 

op kinderen en jongeren geeft ons een eerste inkijk in hoe het nu met de jeugd gaat. U heeft hier een 

regionale webinar-uitnodiging voor ontvangen. De GGD is op 17 mei bereid om u als raad mee te 

nemen in de uitkomsten van de gezondheidsmonitor. Daarbij maken wij een verbinding naar het 

uitvoeringsplan sociaal domein. Wat betekent de uitkomsten van de gezondheidsmonitor voor de 

projecten die wij doen. Doen we de juiste dingen of moeten we bijsturen.  

  

20.00 uur: Uitvoeringsplan sociaal Domein 

  

Het uitvoeringsplan sociaal domein kent 4 actielijnen: actielijn 1 & 2 Langer gezond en Versterken 

sociale basis, actielijn 3 Zorg meer nabij en actielijn 4 Meer inwoners kunnen meedoen. We gaan 

inzoomen op de lopende projecten. Daarin staan de volgende vragen centraal: 

  

- Waar staan we nu? 

- Behalen we onze doelen? 

- Zijn we op de juiste weg of moeten we bijsturen? 

  

 21.30 uur: Afsluiting 

  

  

  

Waar, wanneer, hoe laat 

 De avond vindt fysiek plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. We starten met een inloop om 

19.15 uur en sluiten de avond af rond 21.30 uur. 

  

Openbaar 

De bijeenkomst zal openbaar zijn. Uiteraard kunnen we maar zeer beperkt publiek toelaten in het 

gemeentehuis. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst thuis via een livestream vanuit het RIS 

volgen. 

  

Aanmelden 

Om het organisatorisch goed te laten verlopen, vernemen wij graag uw aanmelding uiterlijk 10 mei. U 

kunt zich aanmelden per mail naar Lorette Krop. 

  

  

Met vriendelijke groet 

  



Namens het college 

Wethouder Ilse Duursma 

 


