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Geachte mevrouw Dickhoff, 

 
Op 23 augustus 2021 bracht u uw advies uit op de Voorlopige rapportage over de sociale en 
maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Wij hebben de diverse onderdelen van uw 
advies betrokken bij het opstellen van het programma en deels reeds in praktijk gebracht. In 
deze brief geven wij onze reactie op uw advies en lichten wij toe wat wij in de uitwerking 
hebben opgenomen. U ontvangt het programma als bijlage bij deze brief. 
 
Algemeen:  
U benadrukt het belang van het beschikbaar houden van een ruim en gevarieerd aanbod. 
Daarnaast spreekt u zich uit om de ontvangen Rijksmiddelen vooral te koppelen aan 
bestaand, effectief aanbod. 
 
Collegereactie: Wij zetten ons in om het aanbod voor het welzijn van inwoners beschikbaar te 
houden, ook wanneer sprake is van beperkende maatregelen. Veel van onze partners zijn 
inmiddels aangepast aan afstandswerken of hebben nieuwe en creatieve wijzen gevonden om 
in contact te zijn met Leidenaars. Voor de inzet van de Rijksmiddelen hebben we gekozen 
voor het zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande praktijk en hierop te versterken. Ook voegen 
we daar (tijdelijke) nieuwe inspanningen aan toe. Dat is zeker het geval waar nieuwe 
vraagstukken of nieuwe doelgroepen aan de orde zijn, zoals de inspanningen die wij nu doen 
voor de Leidse studenten of de verdere samenwerking met de Leidse ondernemers. 
 
1) Jeugdigen en jongvolwassenen, welzijn en welbevinden 
U adviseert aanvullend op de aanbevelingen om bij het maken van beleid te kiezen voor 
haalbare doelen. Daarnaast geeft u aan te onderzoeken of de krachtcirkel-methodiek ook 
uitgebreid kan worden naar de doelgroepen jongeren en ouderen. U adviseert jongeren te 
betrekken bij verbeteringen en aan te sluiten bij hun behoefte en bij specifieke groepen een 
klantreis in kaart te brengen. 
 
Collegereactie: Met het programma social impact richten we ons op een aantal hoofd- en 
subdoelen om gericht te kunnen inzetten. Begin 2022 behandelt de raad de voortgang van het 
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jongerenparticipatiebeleid, waarbij het college voorstelt om de huidige ambities op dit vlak 
door te zetten. Met Lekker Bezig Leiden is daar deze coronatijd toch ook veel positieve 
ervaring mee. Sinds november jl. zijn bij de gemeentelijke organisatie 2 studentambtenaren 
aan de slag, op advies van de doelgroep zelf. Zij werken aan een actieplan studentenwelzijn 
en verdere netwerkvorming, samen met partners in de stad en studenten zelf. 
 
2) Jeugdigen en jongvolwassenen, onderwijs 
In uw advies geeft u aan om huiswerk-/studieplekken te realiseren in de eigen wijk of buurt 
van jongeren. Aanvullend benoemt u in beeld te brengen waar onvoldoende faciliteiten 
aanwezig zijn om vervolgens te optimaliseren. Ook adviseert u voorbeelden van elders te 
bekijken. 
 
Collegereactie: Dit advies sluit aan bij de uitvoering van onze welzijnspartner voor jongeren, 
Stichting SOL. Inmiddels zijn op diverse locaties in Leiden dergelijke plekken beschikbaar voor 
jongeren onder de noemer ‘Leren in je wijk’. Aan SOL is ook gevraagd om aan te sluiten bij de 
schoolplannen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 
 
3) Mensen in een kwetsbare positie, digitale vaardigheden en digitale middelen 
U adviseert om voor volwassenen maatwerk en ondersteuning mogelijk te houden wanneer zij 
moeilijk of geen gebruik kunnen maken van digitale middelen. U adviseert om voor toekenning 
van laptops bestaande kanalen te gebruiken en u adviseert te onderzoeken of bijdragen in 
internetabonnementen mogelijk is. 
 
Collegereactie: Wij passen dit maatwerk in de ondersteuning toe, zowel professioneel als met 
de inzet van diverse vrijwilligers. We kiezen in het programma social impact voor het 
aansluiten bij de bestaande praktijk. Het is in individuele gevallen mogelijk om bijzondere 
bijstand aan te vragen voor een laptop of desktop. We hebben op dit moment geen signalen 
dat mensen thuis geen internet kunnen betalen. Laptops kunnen ook verstrekt worden door de 
sociale wijkteams en jeugdteams Leidse Regio via het maatwerkbudget. Met het ‘plan van 
aanpak maatwerkbudget’ gaan we een aantal stappen ondernemen om de inzet van het 
maatwerkbudget te verhogen, onder andere door het vergroten van het bereik. Hulpverleners 
krijgen raadpleegbare informatie over het inzetten van het maatwerkbudget, daarin is ook 
aandacht voor digitale middelen. Met een campagne gaan we in op de beschikbare 
ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen. Hulpverleners ontvangen ook flyers, 
zodat zij dit met hun cliënten kunnen delen en eventueel hun cliënten kunnen doorverwijzen 
naar de juiste partij. Op deze manier wordt er tevens voor gezorgd dat volwassenen die geen 
toegang hebben tot digitale middelen ondersteuning op maat krijgen aangeboden. 
 
4) Nieuwe kwetsbare groepen, zzp’ers 
In uw advies geeft u mee in zijn algemeenheid duidelijkheid over regelingen voor zzp’ers te 
verschaffen en ook het netwerk rond kleine ondernemers te informeren over gemeentelijke 
mogelijkheden. 
 
Collegereactie: In het programma social impact zijn diverse maatregelen opgenomen rond 
ondernemers en zzp’ers in een kwetsbare situatie. Via het crisisteam economie hebben wij 
vanaf de start van de crisis overleg met ondernemersvertegenwoordigers. Met hun inbreng 
worden, via een klantreis, aanpassingen aan de gemeentelijke website gedaan. 
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U heeft in uw advies ook uw waardering uitgesproken over de rapportage en de brede 
inventarisatie die is gedaan. Wij waarderen deze positieve noot en hebben dat overgebracht 
aan de direct betrokkenen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Leiden, 
de Secretaris,  de Burgemeester, 
 
   


