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Geacht bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein Dronten,  
 
Wij danken u hartelijk voor het uitbrengen van het ongevraagde advies over de kadernota 
2022. Wij waarderen het enorm dat u vanuit alle geledingen binnen uw adviesraad advies 
geeft op de onderdelen die binnen het sociaal vallen of deze raakt aan het sociaal domein.  
In deze brief zullen we u puntsgewijs een reactie geven op de door u aangedragen punten.  
 
Alvorens we ingaan op de door u aangedragen punten zullen we kort ingaan op het gelopen 
proces. We hebben als gemeente veel ambities. Daarnaast zien we de beschikbare 
middelen in de toekomst afnemen. Een jaar geleden hebben we met elkaar geconstateerd 
dat deze ambities - in relatie tot onze beschikbare middelen - vragen om een nieuwe manier 
van kijken, denken en doen. Om invulling te geven aan deze nieuwe manier zijn we een jaar 
geleden gestart met Zero Based Begroten. Een methode waarbij we steeds scherper kijken 
naar de ambitie die we hebben, welk maatschappelijk effect we willen bereiken, en welke 
doelen we dan nastreven om die maatschappelijke effecten te bereiken. 
 
Via de (raadsinformatiebrief) Kadernota 2022 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd 
over de autonome ontwikkelingen in pakketten inclusief een viertal ambities en wensen voor 
de Programmabegroting 2022. De ambities en wensen van de gemeente laten zich vertalen 
in het nieuwe beleid van de gemeente. Het nieuwe beleid is meegenomen in deze integrale 
begroting, ondanks het ontbreken van specifieke besluitvorming van de Kadernota 2022. 
De eerdergenoemde autonome ontwikkelingen zijn op basis van de Zero Based Begroten-
methode beschreven in de beleidsbegroting. Nu maken we een verdiepingsslag door het 
benoemen van activiteiten waarvan wij verwachten dat deze bijdragen aan de gestelde 
beleidsdoelen per pakket.  
 
In de kadernota 2022 waren opties tot ombuigingen opgenomen en in de raadsconsultatie 
met de gemeenteraad besproken. Vanuit deze raadsconsultatie is de primitieve begroting 
2022 opgesteld en zijn opties wel of niet meegenomen. Het merendeel van de door u in uw 
advies genoemde opties binnen de pakketten zijn niet teruggekomen in de primitieve 
begroting. Dit betreffen de opties in de pakketten A, L, M2, M3, N, en O. Blijven over de 
pakketten B en G. 
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Pakket B Avondopenstelling 
Sinds corona is er geen avondopenstelling meer. Op een enkele klacht na, is er tot op 
heden nog niet veel vraag naar. Het aantal digitale diensten is uitgebreid waardoor de 
noodzaak om naar het gemeentehuis te komen afgenomen is. Naar de toekomst toe worden 
de digitale producten nog verder uitgebreid. Mocht er in de nabije toekomst toch meer 
behoefte komen voor een avondopenstelling dan wordt er ingezet op de donderdagavond, 
omdat dan het gemeentehuis toch al vaak toegankelijk is.  
  
Pakket B Bezetting receptie 
Uw idee om de receptie van het huis van de gemeente te bemensen via een flexibele 
werkplek is inventief. De praktijk laat zien dat de combinatie van de baliefunctie en een 
flexibele werkplek niet ideaal is en dat er vaak een beroep gedaan zal gaan worden op 
dezelfde medewerkers. Wij houden graag de receptie bezet tijdens de openingstijden om de 
bezoekers op een goede wijze te kunnen ontvangen. 
 
Pakket G Verkeer, vervoer en parkeren  
De basisopvatting dat de toegankelijkheid van voet- en fietspaden nooit in het gedrang mag 
komen is er een die de gemeente deelt en maakt ook als zodanig onderdeel uit van het 
gemeentelijk Verkeer en Vervoer beleid. Daarnaast dient de openbare ruimte goed 
toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking (visueel of fysiek). In het Handboek 
Openbare Ruimte van de gemeente Dronten wordt hier permanent aandacht aan besteed 
om vooral toegankelijkheid, veiligheid en daarmee ook bereikbaarheid te vergroten. 
 
Wij danken u nogmaals voor het uitgebrachte advies en gaan er vanuit met bovenstaande 
reactie u van dienst te zijn geweest.  
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dronten 
  
 
 
 
 
  
drs. T. van Lenthe drs. J.P. Gebben 
Secretaris Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


