
  

 
 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda, 

 

         Gouda, 29 november 2022 

 

Betreft: Tussenevaluatie Nota ‘Iedereen kan meedoen’ 

 

In de vergadering van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) van 17 november 2022 

heeft een van de ambtenaren van de gemeente Gouda een toelichting gegeven op de 

tussenevaluatie van de nota ‘Iedereen kan meedoen’ (de Kadernota Sociaal Domein van 

2020). Deze tussenevaluatie was eerder met de Gemeenteraad besproken. 

Naar wij hebben begrepen heeft het college van B en W het voornemen om, naar aanleiding 

van deze tussenevaluatie, een addendum uit te brengen op de de nota ‘Iedereen kan 

meedoen’. In dit addendum wordt onder andere aandacht besteed aan afspraken uit het 

nieuwe bestuursakkoord en aan een aantal recente landelijke ontwikkelingen binnen het 

sociaal domein. Het addendum zal overigens niet voor advies aan de GASD worden 

voorgelegd. Aan de GASD is gevraagd om (aanvullende) onderwerpen aan te dragen die een 

plek in dit addendum zouden moeten krijgen. 

 

De GASD is van mening dat het college van B en W en de Gemeenteraad zelf al ruimschoots 

onderwerpen hebben aangedragen voor dit addendum. De GASD volstaat derhalve met het 

benoemen van enkele hiernavolgende thema’s en een verwijzing naar het eerder (in 2020) 

uitgebrachte advies over de kadernota Sociaal Domein. 

 

Voorstellen van de GASD voor de Tussenevaluatie van de Nota “Iedereen kan meedoen” 

 

1. Arbeidsparticipatie 

Juist met een krappe arbeidsmarkt uiterst relevant. Uit het recente onderzoek van de 

Groene Hart Rekenkamer komen concrete verbeterpunten naar voren. Waar staan we en 

hoe gaan we verder. 

 

2. Vergrijzing  

Gouda vergrijst; een toenemend aantal kwetsbare ouderen behoeft ondersteuning en 

passende voorzieningen. Daartegenover: personeelstekorten in de zorg en overbelaste 

mantelzorg. 

Er ís beleid, maar versnipperd, er ís aanbod, maar onbekend of onvoldoende.  



Hoe willen burgers, oud en jong, dat we in Gouda omgaan met de vergrijzing en de stad 

vitaal houden? Bij uitstek een thema voor een burgerberaad met als doel een breed 

gedragen, innovatief en samenhangend plan voor vergrijzing op te stellen. En betrek het 

Dataplatform Zorgdomein Midden Holland bij het opstellen van prognoses voor WMO-

gebruik.  

 

3. Inburgering 

Het is al (te) lang stil over het inburgeringsbeleid voor “gewone” nieuwkomers in Gouda. 

Noodopvang voor Oekraïners, de Boot en een mogelijk AZC+ krijgen veel aandacht, maar de 

indruk ontstaat dat het “gewone” beleid stagneert.  

 

4. Buurtaanpak. 

Gebruik bij de voorgenomen Buurtaanpak de adviezen 4, 6 en 14 uit het GASD-advies van 

25-3-2020. 

 

Wij zien het addendum met belangstelling tegemoet. 

 

In vertrouwen u hiermee van dienst te zijn, 

 

Hartelijke groet, 

 

Ton de Korte 

 

Voorzitter Goudse Adviesraad Sociaal Domein. 

 

 
 


