
 

Schriftelijke mededeling inspraak nota sociale basis 
 
Op 22 januari 2020, tijdens een informele bijeenkomst met de raadscommissie 

bespraken we het onderwerp de sociale basis. Tijdens deze bijeenkomst is 

aangegeven dat we u verder zouden informeren over de nota over de sociale basis 

die vanwege de harmonisatie, voor 1 januari 2021 moet zijn vastgesteld. 

 

Inmiddels is de conceptnota gereed en is de nota vrij gegeven voor inspraak. Wij 

hadden het voornemen om een brede informatiebijeenkomst te organiseren om de 

mening van onze inwoners te horen. Helaas is er door de maatregelen ter 

voorkoming van het verspreiden van het Coronavirus, een andere situatie ontstaan. 

Bijeenkomsten zijn in ieder geval tot 1 juni 2020 niet toegestaan.  

 

Het uitstellen van de nota is helaas geen optie. Er is nog geen zicht op wanneer er 

weer bijeenkomsten gehouden mogen worden, terwijl de nota voor het eind van het 

jaar moet zijn vastgesteld, inclusief de daarbij horende nadere regels. Dit op grond 

van de wet Arhi (Wet algemene regels herindeling). We houden wel de mogelijkheid 

open voor een bijeenkomst in juni, als het dan mogelijk is. 

 

De concept-nota biedt in een vervolgtraject nog ruim de gelegenheid om het gesprek 

met inwoners en organisaties te voeren. Deze concept-nota betreft de harmonisatie 

en een actualisatie. De concept-nota beschrijft ook het vervolgtraject waarin we 

toewerken naar een nieuwe visie. In dit proces gaan we uitvoerig het gesprek aan 

met inwoners en organisaties in de wijken en dorpen.  

 

Voor het inspraaktraject kiezen we voor een schriftelijke inspraak met een aantal 

momenten voor een telefonisch spreekuur om bewoners en organisaties de 

gelegenheid te bieden om vragen te stellen en een reactie te geven in het kader van 

de inspraak. Met behulp van sociale media proberen we de inspraak zo toegankelijk 

mogelijk te maken.  

 

De inspraakperiode voor deze nota zal van 20 mei tot en met 3 juli lopen. Inwoners 

en organisaties worden geïnformeerd over de inhoud van de concept-nota en 

vervolgens kunnen zij telefonisch of schriftelijk reageren. We zullen uw raad 

informeren over de uitkomsten van deze inspraakronde. 


