
 

 

Jaarverslag 2020 
 

 

 

Een onwaarachtig jaar 
 

 

 

 

 



Jaarverslag 2020 Raad voor Sociaal Domein Duiven 
mei 2021  1 

Voorwoord 
 
In het jaarverslag van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) leggen wij verantwoording af aan 
het College van burgemeester en wethouders en de inwoners van de gemeente Duiven over onze 
werkzaamheden in 2020. 
 
Het jaar 2020 is een onwaarachtig jaar geweest door enerzijds de coronacrisis en anderzijds door 
interne ontwikkelingen bij de Raad voor Sociaal Domein Duiven en binnen de gemeentelijke 
organisatie. 
 
De coronacrisis heeft ook om andere aandachtspunten gevraagd dan waar we aanvankelijk mee bezig 
wilden zijn. Het investeren in belangrijke interne en externe contacten die nodig zijn om onze 
signalerende en adviserende rol goed te kunnen vervullen, het opbouwen en onderhouden van de 
contacten met ons netwerk en partners hebben door de coronaperikelen vertraging opgelopen. Wij 
hebben wel extra aandacht voor de zorg gevraagd en moeilijke meetbare, maar daarom niet minder 
belangrijke welzijnsvragen als vervreemding van elkaar, armoede en eenzaamheid als bijkomende 
verschijnselen in deze coronatijd aan de orde gesteld. Gemeenten hebben het moeilijk door de druk 
op de financiële beheersbaarheid. De huidige crisis heeft een grote impact op de maatschappelijke 
infrastructuur en de kwaliteit daarvan. 
 
We hebben in de diverse, gevraagde en ongevraagde, adviezen de knelpunten aangegeven op de door 
de gemeente voorgenomen beheersmaatregelen in het sociaal domein (Jeugd en Wmo) en benadrukt 
dat daar extra aandacht aan besteed moest worden. De mogelijkheid om deel te nemen aan sociale 
activiteiten om zodoende contacten op te bouwen en te onderhouden, komen sterk onder druk te 
staan of komen helemaal te vervallen. De meest kwetsbaren en mensen in onze samenleving die niet 
op een vanzelfsprekende en makkelijke manier deel kunnen nemen aan onze maatschappij worden nu 
gemakkelijk de dupe van allerlei bezuinigingsmaatregelen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau 
(‘Zicht op de samenleving in coronatijd’ en ‘Sociaal Domein op koers?’) zal de ongelijkheid, de 
onzekerheid en de deelname van groepen aan de samenleving zeker bij een langere periode met 
corona en ongewijzigd beleid toenemen. We zien het gevaar dat de beheersmaatregelen vooral de 
kwetsbaren gaan treffen. De gemeente heeft geprobeerd haar begroting sluitend te maken. Hier zijn 
echter aannames in de begroting voor aangedragen, waarbij het voor ons maar de vraag is of deze 
realistisch zijn. 
 
Verder vragen wij ons af of bij bepaalde bezuinigingen juist het paard achter de wagen gespannen 
wordt en per saldo de kosten voor de baten uit gaan. In onze adviezen over de Taskforce Jeugdhulp, 
Aandachtspunten in het Sociaal Domein en de notitie ‘Samen Sterk’ met betrekking tot deze 
besparingsmaatregelen die de gemeente in het sociaal domein neemt, zijn we uitvoerig op deze 
bedreigingen in het sociaal domein ingegaan. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft eind 2019 en begin 2020 een advertentie geplaatst om 
leden te werven. Dit heeft 9 nieuwe leden opgeleverd, waarvan er uiteindelijk 7 leden daadwerkelijk 
lid zijn geworden. Hierdoor was het mogelijk om inhoud te geven aan de invulling van werkgroepen. 
 
De gemeentelijke organisatie heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven onvoldoende betrokken bij 
de totstandkoming van het beleid en nauwelijks tot niet of tijdig van informatie verstrekt. Hierdoor 
werd de communicatie en samenwerking bemoeilijkt. Om die reden heeft de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven op 18 mei 2020 een brandbrief aan het College van burgemeester en wethouders 
gezonden. Het heeft tot 5 november 2020 geduurd voordat er een gesprek over de ontstane situatie 
plaats kon vinden. In een open gesprek zijn de standpunten uitgewisseld. De gemeente heeft toen 
beloofd om de Raad voor Sociaal Domein Duiven eerder en beter te betrekken bij de 



Jaarverslag 2020 Raad voor Sociaal Domein Duiven 
mei 2021  2 

beleidsontwikkeling en te zorgen voor een betere informatieverstrekking. Dit blijft overigens een punt 
van zorg, omdat we in de praktijk merken dat deze voornemens snel verwateren. 
 

In dit jaarverslag staan onze activiteiten. Namens de Raad voor Sociaal Domein Duiven spreek ik de 
wens uit dat onze enthousiaste groep vrijwilligers in 2021 mag en kan rekenen op een betere en 
constructievere communicatie en samenwerking met de (beleids)ambtenaren en het College van 
burgemeester en wethouders. 
 

Koos Seijsener 
Voorzitter Raad voor Sociaal Domein Duiven 
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SAMENSTELLING RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN IN 2020 
 
Voorzitter        de heer J.P.M. Seijsener 
Secretaris        mevrouw A. van der Nol 
Penningmeester       de heer Th. Nass 
Ambtelijk secretaris       mevrouw V.M. Fikke 
 
Werkgroep Wmo 
de heer Th. Nass 
de heer B. van der Last 
de heer P.R.G. Jansen 
de heer C. van Gompel 
de heer A. de Vos Burchart 
 
Werkgroep Jeugd 
de heer J.P.M. Seijsener 
mevrouw R. Gudden 
mevrouw S. Bakker 
mevrouw L. Goris 
mevrouw C. Rosina-Henderson 
mevrouw A. Janssen 
de heer W. van Koppenhagen 
 
Werkgroep Participatie 
mevrouw A. van der Nol 
de heer M. Jellema 
de heer W.A.B. Brugman 
de heer R. Lans 
mevrouw N. Hovhannisyan 
 
In 2020 hebben we afscheid genomen van Roos Gudden, Sonja Bakker, Lucie Goris en Angelique van 
der Nol. In verband met de toegenomen werkzaamheden van de leden van de RvSDD hebben we 
opnieuw een advertentie geplaatst. Dit heeft de volgende leden opgeleverd: Cynthia Rosina-
Henderson, Nara Hovhannisyan, Cas van Gompel, Miranda van der Steen, Wim van Koppenhagen, 
Annette Janssen, Ruud Lans en Ad de Vos Burchart. 
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WERKZAAMHEDEN 
 
Vergaderingen 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 in totaal 
zes keer vergaderd. Dit is veel minder vaak dan gebruikelijk. Zoals iedereen weet, kreeg Nederland half 
maart door het uitbreken van de pandemie met een intellectuele lockdown te maken. Later in het jaar 
besloot de regering tot een strengere lockdown waardoor het fysiek vergaderen steeds moeilijker 
werd. Met het College van B&W en met de betrokken beleidsambtenaren is in 2020 zeven keer een 
regulier overleg geweest. Tijdens de vergaderingen van de Raad voor Sociaal Domein Duiven zijn 
steeds een of meer beleidsambtenaren voor een gedeelte bij de vergadering aanwezig geweest. Op 
incidentele basis, in de vorm van werkgroepen, is over verschillende beleidsonderwerpen overleg 
geweest tussen een afvaardiging van de Raad voor Sociaal Domein Duiven en de verantwoordelijke 
beleidsambtenaar. 
 
Adviezen 
- Aanbesteden Huishoudelijke Hulp 2020 – 28 januari 2020 

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is net als meerdere adviesraden in de regio niet betrokken bij 
de inhoudelijke kant van de aanbesteding. Op 9 december is namens de adviesraden in de regio 
een brandbrief gezonden aan de Regio Centraal Gelderland. De kern van dit advies was: 
1. Wat zijn onze mogelijkheden om alsnog inspraak te hebben ten aanzien van de aanbesteding 

huishoudelijke hulp? 
2. Hoe borgt u, samen met de gemeenten uit de regio Arnhem, dat inspraak in komende 

aanbestedingstrajecten gegarandeerd wordt? 
 
Het antwoord was voor ons zeer teleurstellend. 
1. De inkoop is reeds gepubliceerd. Er is derhalve geen wijziging meer mogelijk. 
2. Met de gemeenten is afgesproken dat zij zelf de eigen adviesraden informeren. 
 
Op de vraag aan de gemeente Duiven waarom wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven niet 
betrokken zijn, hebben wij geen antwoord gekregen. 
 

- Aandachtspunten Omgevingswet – 4 februari 2020 
In dit advies hebben we vooral onze zorgen geuit over de mate van borging van het burgerinitiatief 
en de veronderstelde zelfredzaamheid, zoals verwoord door de Nationale ombudsman. Wij hebben 
aandacht gevraagd voor de navolgende aandachtspunten bij het verder ontwikkelen van het beleid: 
- toegankelijkheid van de informatie; 
- invulling van de dienstverlening; 
- participatie; 
- voorbereiding van burgers; 
- klachtbehandeling. 

 
- Reactie op financiële paragraaf Taskforce Jeugd – 28 maart 2020 

Het eindrapport ‘Taskforce Jeugd – Jeugdzorg in de hand’ bevat naar onze mening geen heldere 
analyse en te veel vage en weinig concrete beleidsdoelstellingen. Het is de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven dan ook niet duidelijk op basis van welke inzichten en beleidsdoelstellingen het 
College van burgemeester en wethouders besluiten nemen op basis van dit eindrapport. We vragen 
ons af of het voor het College duidelijk is welke gevolgen de bezuiniging van ruim een half miljoen 
euro op de Jeugdzorg heeft. De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft om een goede 
onderbouwing op de voorgenomen bezuiniging gevraagd en om duidelijke antwoorden op onze 
opmerkingen en vragen. Overigens heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven een aantal keren om 
de bladzijden 11 tot en met 16 van dit rapport gevraagd. Hier is om onbekende redenen door het 
College niet op gereageerd. We hebben deze pagina’s dan ook niet ontvangen. 
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- Ongevraagd advies over informatieverstrekking en communicatie – 18 mei 2020 

In dit advies hebben we ons ongenoegen naar het College van burgemeester en wethouders geuit 
over het niet verstrekken van informatie over beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein en 
kennisgevingen aan de gemeenteraad. Overigens is dit niet iets van de afgelopen maanden. Dit 
schijnt een hardnekkig probleem te zijn. De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft in het afgelopen 
jaar, bij herhaling, dit probleem onder de aandacht gebracht bij de portefeuillehouder, de 
leidinggevenden en de contactambtenaar. Helaas heeft dit niet tot een verbetering geleid. Wij 
ervaren de communicatie over het algemeen als zeer formeel, heel algemeen, afstandelijk en soms 
ontwijkend. Dit advies is op 18 mei 2020 naar het College gezonden en op 5 november 2020 is er 
over deze brief een overleg geweest. De Raad voor Sociaal Domein Duiven zet dan ook vraagtekens 
bij het bepalen van de mate waarop het gemeentebestuur de RvSDD serieus neemt. 
 

- Ongevraagd advies over communicatieplan ‘Grip op je Knip’ – 20 mei 2020 
Eind juni 2020 kreeg de Raad voor Sociaal Domein Duiven een e-mail met de mededeling dat er 
gewerkt werd aan het communicatieplan. Er is toen aangegeven dat de door ons gegeven input als 
niet noodzakelijk gezien werd. Wij vinden het als Raad voor Sociaal Domein Duiven bijzonder 
jammer dat wij niet betrokken zijn bij het opstellen van dit plan. Als Raad voor Sociaal Domein 
Duiven hebben we veel werk, tijd en energie gestoken in de totstandkoming van de laatste 
verordening en het project ‘Vroeg Eropaf’. In het verleden is met de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven afgesproken dat wij mee mogen denken en adviseren aan de voorkant bij nieuwe 
ontwikkelingen in het sociaal domein. Ook, omdat bij de ontwikkeling van beleid gebruikgemaakt 
kan worden van de aanwezige kennis bij de Raad voor Sociaal Domein Duiven en ons netwerk. 
Adviseren, meedenken en samenwerken aan beleid kan voor alle partijen zinvol en effectief zijn. 
Om die reden hebben wij om een goede onderbouwing gevraagd en om duidelijke antwoorden op 
een aantal vragen. De reactie van 4 augustus 2020 op ons ongevraagde advies is zeer teleurstellend. 
Er wordt nauwelijks ingegaan op onze opmerkingen over het niet kunnen meedenken aan de 
voorkant en wordt afgesloten met de zinsnede ‘Vanzelfsprekend zijn wij bereid met uw Raad in 
gesprek te gaan over de ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening’. Dit was onze 
intentie bij aanvang van het communicatieplan. 
 

- Ongevraagd advies bijdrage Voedselbank – 3 april 2020 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft op basis van het krantenartikel van maandag 30 maart 
2020 in De Gelderlander over de bijdrage die de gemeente Duiven aan de Voedselbank wilde geven 
een ongevraagd advies opgesteld. De Raad voor Sociaal Domein adviseerde het College om de 
bijdrage van 25 euro per huishouden te verhogen, omdat onder andere door corona er een groter 
beroep gedaan zou worden op de Voedselbank. De aangesloten gemeenten betalen gemiddeld 75 
euro per huishouden. Bovendien is het ons opgevallen dat de bijdrage uit het budget bijzondere 
bijstand bekostigd wordt. Dit betekent in feite dat dit een sigaar uit eigen doos is. Ook dit keer is de 
reactie van 28 april 2020 door het College teleurstellend. Het College was van mening dat de 
Voedselbank geen onderdeel uitmaakt van het huidige minimabeleid (vastgesteld in oktober 2017) 
en dat het College vrij is om dekking te zoeken binnen de bestaande budgetten, lees bijzondere 
bijstand 
 

- Aandachtsvelden in het Sociaal Domein – 23 september 2020 
In dit advies hebben wij aangegeven dat het een goede zaak is dat er nu een eerste aanzet 
ontwikkeld is over het onderwerp ‘Aandachtspunten in het Sociaal Domein’. We zijn van mening 
dat de beleidsdoelstellingen en indicatoren in de notitie in onvoldoende mate smart geformuleerd 
zijn, waardoor de uiteindelijke indicatoren die voor sturing moeten zorgen onvoldoende zijn. Ook 
de beleidsdoelstellingen en indicatoren uit de notitie ‘Taskforce - Jeugdzorg in de hand’ ontbreken. 
Daarnaast zijn er een aantal praktische punten aangeven die een aanzet geven tot innovatie en 
preventie en de formulering van functies en definities. Het belangrijkste punt vinden wij dat de 
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hulpvrager als persoon centraal gesteld moet worden en niet de financiën. In de reactie neemt het 
College een aantal adviezen over, zoals de formulering van functies en definities en de 
bronvermelding. Het formuleren van smarte beleidsdoelstellingen en indicatoren krijgt een vervolg 
in de toekomstvisie en uitvoeringsagenda. Het College benadrukt nog eens dat de mens 
(zorgvrager) centraal dient te staan. Helaas heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven geen 
uitnodiging gehad om deel te nemen aan de informele avond van de gemeenteraad over de 
‘Aandachtpunten voor het sociaal domein’. Ons advies en de reactie van het College hebben wel 
gezorgd voor een open discussie in de gemeenteraad. 
 

- Advies Collegevoorstel Besparingen doelgroepenvervoer – 9 november 2020 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft dit advies opgesteld in nauwe samenwerking met de 
Gehandicaptenraad Duiven en afgestemd met de Participatieraad Sociaal Domein Westervoort 
(PSDW). De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft, gezien de huidige financiële situatie, volledig 
begrip voor het zoeken naar besparingen op de uitgaven binnen het sociaal domein. De leidraad 
van het voorstel zouden de richtlijnen van het VN-verdrag moeten zijn. Wij vinden de voorgestelde 
besparingen te generiek en te algemeen. Om zoveel mogelijk de mate van zelfstandigheid te 
waarborgen zou op basis van een herindicatie maatwerk toegepast moeten worden. De versterking 
van de deskundigheid van de uitvoerder onderschrijven wij van harte. 
 

- Ongevraagd advies inzake BMC-rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 – 14 december 2020 
Uit het rapport komt een positief beeld van de Wmo-cliënten over de uitvoering naar voren. In het 
ongevraagde advies hebben wij onze waardering uitgesproken naar alle personen die een bijdrage 
geleverd hebben aan dit geweldige resultaat en hen gecomplimenteerd en bedankt voor hun inzet 
en betrokkenheid. 

 
Scholing en opleiding 
Door corona heeft de scholing en opleiding binnen de Raad voor Sociaal Domein Duiven minder 
aandacht gekregen dan de bedoeling was. Wel is er gebruikgemaakt van de nieuwsbrieven en online 
workshops van de Landelijke Koepel voor Adviesraden. 
 
Pr en communicatie 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft in 2020 eenmaal een artikel over de Wmo in de DuivenPost 
en de Liemers Helemaal Goed Courant geplaatst. Daarnaast hebben we een aantal keren in beide 
regionale bladen een advertentie voor het werven van nieuwe leden geplaatst. 
 
Onderwerpen van overleg 
Project Eenzaamheid 
Ondanks het voornemen in februari 2020 om in oktober 2020 de ‘Week van de Eenzaamheid’ te 
organiseren, is dit door de coronapandemie niet doorgegaan. Het risico voor de kwetsbare inwoners 
was te groot. Dat is de reden dat alle activiteiten afgelast zijn. 
 
Inclusie 
De werkgroep Inclusie is in 2020 doorgegaan met het verder ontwikkelen van de inclusieagenda. De 
vergaderingen van de werkgroep waren digitaal. 
Op 29 oktober is bij een digitale bijeenkomst een vervolg gegeven aan de eerder opgemaakte 
inclusieagenda van de gemeente Duiven. Jan Troost van ‘Inclusie Verenigt’ stond bij zijn inleiding stil 
bij het belang van inclusie en het VN-verdrag Handicap. Na het bekijken van enkele goede lokale 
voorbeelden hebben de aanwezigen veel ideeën en oplossingen met elkaar gedeeld om uitvoering te 
geven aan die inclusieagenda. Allemaal zijn we op de een of andere manier actie met thema’s uit die 
inclusieagenda: welzijn, gezondheid en ondersteuning, onderwijs, vervoer en openbare ruimte, thuis 
en vrije tijd. 
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Werkgroep Jeugd 
De werkgroep Jeugd richt zich op de aandachtsgebieden: jeugd en jongeren, het Jeugd- en 
Jongerenwerk, het basisonderwijs, het bijzonder onderwijs en het voortgezet onderwijs, de 
Jeugdhulpverlening in al zijn vormen, maar ook de peuter- en kleutergezondheidszorg. 
 
De werkgroep Jeugd bestaat uit allemaal nieuwe leden die in het afgelopen jaar gestart zijn om zich in 
te werken in de brede materie van de Jeugd en Jongeren. Bij het inwerken heeft Roos Gudden voor 
zover mogelijk - in coronatijd - geholpen bij het inwerken. De werkgroep is volledig vernieuwd en dat 
is dan ook de reden dat de voorzitter van de Raad voor Sociaal Domein Duiven tijdelijk het 
voorzitterschap op zich heeft genomen. Wij hopen dat de nieuwe leden in 2021 voldoende ingewerkt 
zijn en dat dan verdere organisatorische afspraken gemaakt kunnen worden. 
 
De werkgroep is bij enkele overlegsituaties met beleidsambtenaren betrokken geweest, zoals bij de 
ontwikkeling van de notities ‘Aandachtspunten in het sociaal domein’ en ‘Samen Sterk’. 
 
De werkgroep Jeugd maakt zich grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen op het 
beleidsterrein Jeugd en Jongeren. Deze bezuinigingen zijn niet gebaseerd op een analyse, maar op vage 
en niet concrete beleidsdoelstellingen. Het is daardoor niet duidelijk op welke basis het College 
besluiten neemt. 
 
Werkgroep Wmo 
De werkgroep Wmo richt zich op een groot aantal aandachtsgebieden: van de inzet van hulpmiddelen 
en huishoudelijke hulp thuis tot vervoersmogelijkheden voor mensen met beperkingen. 
De werkgroep is in enkele overlegsituaties betrokken waar met de betrokken burgers, gemeenten en 
hulpverleners gesproken wordt over initiatieven, ervaren knelpunten en dergelijke. Deze contacten 
zijn waardevol voor de deelnemers, omdat vanuit verschillende invalshoeken zaken besproken 
worden. 
 
Ook besteden we veel aandacht aan de positie van ouderen in onze gemeente en we richten ons dan 
met name op de eenzaamheidsproblematiek. Zeker in het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden om 
daar actief mee bezig te zijn helaas sterk beperkt door de coronamaatregelen. 
 
Er zijn enkele nieuwe leden de werkgroep toegetreden. Zij hebben in het afgelopen jaar een start 
gemaakt met het inwerken in de brede materie van de Wmo. 
 
Daarnaast is er een initiatief geweest om de contacten met het sociaal team van de gemeente te 
versterken. Als de coronamaatregelen het toelaten, zullen we hierin vervolgstappen zetten. 
 
Werkgroep Participatie 
De werkgroep Participatie richt zich op de medeburgers waarvoor participatie een weg kan zijn naar 
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid - al dan niet onder begeleiding -, zodat zij het zelf op durven 
pakken en ‘losgelaten’ kunnen worden. 
 
Samenwerking met de (‘sociale kaart’) partners: gemeente en externen die deskundig zijn op het 
aandachtsgebied Participatie blijft een doel voor de werkgroep. We hopen hierin een bijdrage te 
kunnen en mogen leveren. Ook zijn de informele contacten en ontmoetingen met de doelgroep van 
belang om hun ‘belevingswereld’ nog beter te kunnen begrijpen. De medeburgers die dit betreft zijn 
divers en onze uitdaging ligt in de diversiteit en de individuele beleving over wat de gemeente Duiven 
voor hen betekent of kan betekenen. Dit vormt een waardevolle informatiebron. Deze externe en 
interne contacten zijn ook waardevol voor ons, omdat zij onze werkgroep ‘up-to-date’ houden van de 
specifieke kennis en de actualiteit. Zo zijn wij in staat om vanuit de verschillende invalshoeken 
participatie te bespreken. 
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De voorzitter en een lid van de werkgroep hebben in maart 2021 deelgenomen aan de 
onlinebijeenkomst van VluchtelingenWerk Nederland over de Nieuwe Wet Inburgering. Diverse 
onderwerpen kwamen aan bod, waarvan het ‘Plan Inburgering en Participatie’ (PIP) de basis is om 
participatie (het meedoen, het mee willen doen naar iedereen doet mee) vanuit de zelfredzaamheid 
te bevorderen. Het is een grote uitdaging voor alle betrokken partijen om de effectiviteit van deze 
nieuwe wet te blijven monitoren en indien nodig met een gevraagd en/of ongevraagd advies naar de 
gemeente te reageren. 
 
De werkgroep werd ‘nieuw’ leven ingeblazen en bestaat nu uit vier leden, waarvan een lid de functie 
van voorzitter vervult. Helaas heeft de werkgroep door corona de ‘face-to-face’-bijeenkomst tijdelijk 
losgelaten. De informatie verloopt via het secretariaat of via een onlinebijeenkomst. De actualiteit van 
de nieuwe wet- en regelgeving en de richtlijnen vergt tijd om de materie in het perspectief op 
gemeentelijk niveau te zetten. Ook de context van de regelgeving en het effect van de besluiten van 
de gemeente Duiven op onze doelgroepen moeten we inhoudelijk beter leren begrijpen.  
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2021 EN VERDER 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven hoopt en verwacht dat in 2021 de coronapandemie af zal nemen, 
zodat er weer fysieke ontmoetingen met de leden onderling, het College en de ambtenaren plaats 
kunnen vinden. 
 
In 2021 wordt het, naast het weer oppakken van de draad van 2020, ook zaak om de impact van de 
pandemie op onze maatschappij en dan met name op het sociaal domein nauwlettend te volgen. Het 
is van groot belang om dat op alle drie de aandachtvelden van het sociaal domein te doen. De Raad 
voor Sociaal Domein Duiven zal proactief en constructief meedenken, gevraagd en ongevraagd 
adviseren en aangeven wat de mogelijke impact op korte en lange termijn op deze aandachtsvelden 
voor de burgers is. 
 
Verder hopen wij dat de externe gerichtheid van het College en ambtenaren toe zal nemen. De 
bewoners zijn immers de legitimatie van de gemeente. 
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DANKWOORD 
 
In het dankwoord van een jaarverslag is naar mijn mening ook ruimte om dank en waardering uit te 
spreken. Waardering, in eerste plaats voor de ‘oude en nieuwe’ leden van de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven. Het is een zeer betrokken groep mensen die zich er bewust van zijn dat zij bepaalde groepen 
uit de samenleving vertegenwoordigen. Dat zijn in feite al onze inwoners. Dank, ook aan de gemeente 
Duiven. Ook al hebben wij in dit jaar niet de door ons verlangde medewerking gehad van het College 
van burgemeester en wethouders en is de ambtelijk organisatie nog onvoldoende bewust van het nut 
en de noodzaak van de Raad voor Sociaal Domein Duiven op het gebied van de burgerparticipatie. Ook 
onze ambtelijk secretaris willen we bedanken in deze gekke en moeilijke tijd. Vrougje Fikke is al jaren 
onze grote steun en toeverlaat. 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter Raad voor Sociaal Domein Duiven 


