
 
 
 
 
 
 
Betreft : reactie ASD Meierijstad op Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022 
 
 
Meierijstad, 20 juni 2017 
 
 
 
Geacht College , 
 
Hierbij ontvangt u een reactie van Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad op uw document Mijlpalen van 
Meierijstad 2017-2022. 
Allereerst willen wij u graag verwijzen naar onze reactie op het Coalitieakkoord zoals dat al eerder in uw 
richting is verzonden. Wij verzoeken u die reactie als integraal ingevoegd te beschouwen en we verwachten 
daar t.z.t. nog een reactie op. 
Wij willen graag enkele algemene opmerkingen maken waarna we , als bijlage, de diverse reacties van de 
kennisgroepen zullen toevoegen om zo aan te geven dat er intensief binnen de kennisgroepen is gediscussieerd 
over uw document. Hierdoor is het een uitgebreid advies geworden maar hopen daarmee ook alle onderdelen 
op een goede manier te hebben besproken en voorzien van onze opmerkingen en/of vragen. Ook hierover 
ontvangen wij graag uw reactie. 
 
U stelt in uw inleiding een gemeentebestuur te willen zijn dat tussen de inwoners staat en dat U participatie 
hoog in het vaandel heeft staan , dat u van buiten naar binnen kijkt en handelt. U staat open voor initiatieven 
en suggesties vanuit de samenleving. Kortom een daadkrachtig bestuur met een grote dadendrang. 
De ASD Meierijstad kan dit alleen maar onderschrijven en  verwacht ook dat u daadwerkelijk daarna handelt. 
Daar hoort ook een normale inspraakperiode bij zodat alle initiatieven en adviezen ook daadwerkelijk tijdig 
kunnen worden uitgebracht. In de afgelopen periode hebben we echter moeten constateren dat de 
voorbereidingstijd om te komen tot een gefundeerd advies erg kort is en ons voor problemen stelt om u goed 
te kunnen bedienen. Wij hopen dat dit onder de fusieperikelen te scharen valt en dat we de rest van de 
bestuursperiode in overzichtelijke planningen kunnen samenvatten. 
 
Kijkend naar uw document constateren wij een hoog ambitie niveau maar met nog weinig concrete 
uitwerkingen. Dat kan natuurlijk niet op zo’n korte termijn maar daarmee schept u wel hoge verwachtingen.  
In ieder geval wil de ASD Meierijstad en haar kennisgroepen alles in het werk stellen om dit ambitieniveau waar 
te maken en daar waar mogelijk daadwerkelijk te ondersteunen. 
Onze kennisgroepen willen een reflecterende, signalerende, educatieve aanjaagfunctie hebben en dat 
betekent dat we vanaf het begin mee willen praten bij het opstellen van beleidsplannen die ontwikkeld worden 
m.b.t. onze aandachtsgebieden. 
U geeft immers zelf aan uit te gaan van een goed en gelijkwaardig partnerschap op basis van wederzijds 
vertrouwen. 
 
 
 
Geacht college,  
Vanaf het begin van deze bestuursperiode heeft de ASD Meierijstad vele vergaderingen gehad, veel 
bijeenkomsten bijgewoond, ook in regionaal verband, vele bijeenkomsten met de kennisgroepen gehouden en 
reeds een groot netwerk ontwikkeld in het veld, dit alles om uw ambitieniveau te kunnen ondersteunen. 



Wij vragen u met klem ons alle faciliteiten beschikbaar te stellen om ons werk op een goede manier uit te 
kunnen voeren. De eerste ervaringen stemmen tot tevredenheid maar willen wij als officieel adviesorgaan 
kunnen functioneren zult ook U evenals uw ambtelijk apparaat zich bewust moeten zijn van de noodzaak van  
tijdige informatievoorziening, tijdig overleg en vanaf het begin het betrekken van onze kennisgroepen bij de 
ontwikkeling van beleid. 
Als aan deze voorwaarde wordt voldaan zijn we met z’n allen in staat, voor de burgers van Meierijstad een 
klimaat te ontwikkelen waarin iedereen een plek heeft en waarin iedereen, zonder uitzondering, participatie en 
ondersteuning ervaart en dat we daarmee met recht uw slogan “Meierijstad zijn we samen” in praktijk kunnen 
brengen 
 
 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe bij het uitvoeren van uw voornemens en vernemen graag uw reactie op dit 
advies. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pieter H. F.M. van Dieperbeek 
Voorzitter ASD Meierijstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen: reactie van de kennisgroepen op het document Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022 
 
Kennisgroep Migranten 
 
- Samenhangend geheel met een duidelijke lijn naar voren; van zware naar lichte zorg, preventie naast curatie, 
lokale maat leidend, geld dat bestemd is voor het sociale domein blijft ook in het sociale domein (eventueel als 
reserve) etc.  
- Belangrijk is dat het beleid uitgaat van inclusief beleid waardoor er in de praktijk integraal gewerkt moet gaan 
worden (intern gemeente en met partners) 
- Beleid wordt verder gemaakt in samenspraak met adviesorganen en dorps- en wijkraden. Met name de 
dorps- en wijkraden kunnen een belangrijke spelen maar we vragen ons af af in hoeverre zij op dit moment 
deze taak al kunnen en willen vervullen. Wij stellen voor de gemeente te adviseren om de dorps- en wijkraden 
te inspireren, faciliteren en ondersteunen om hun taak te kunnen vervullen. Aandachtspunt is dat dorps- en 
wijkraden vaak (nog) geen afspiegeling zijn van de buurt of dorp. Daar zou ook aandacht aan besteed moeten 
worden voordat dorps- en wijkraden hun taak kunnen vervullen. 
- Preventie en kanteling van hulp en zorg worden terecht tot uitgangspunt gemaakt. 
 
Aandachtspunten wat ons betreft: 
- Hoog ambitieniveau maar uitwerking naar praktisch beleid moet nog vorm krijgen. 
- Het ontbreekt nog aan een duidelijke prioriteitstelling voor de onderwerpen in het sociaal domein. Wat wordt 
in de komende periode aan beleid gemaakt. Ook van belang voor ASD zodat wij tijdig kunnen beginnen met 
voorbereiding en werkverdeling. 
- In hoofdstuk sociaal domein staat dat sociale wijkteams de spil in het sociale domein zijn. Landelijk wordt hier 
steeds vaker anders/genuanceerder over gedacht. Als de teams zo’n belangrijke spil zijn dan is het essentieel 
dat doelen helder geformuleerd worden en dat de resultaten stelselmatig gemonitord worden. Hier lees ik 
niets over. 
- Vorige punt sluit aan bij onze algemene opmerking dat we weinig tot niets lezen over effecten, resultaten, 
monitoring en terugkoppeling. The proof of the pudding is immers in the eating. Geeft ons als ASD ook 
mogelijkheden om te volgen en te adviseren. 
 
 
Kennisgroep Jeugd/onderwijs 

Algemene opmerking: Leg afkortingen en jargon uit (voorbeelden: Wet BIBOP, Rights to Challenge, Richtlijnen 
van Crow etc). 

  

Opmerkingen per pagina: 

Pag 15: 

01.6 Wat is “Raad van Verbeelding”?  

01.8 “De gemeente zal als werkgever minimaal aan de wettelijke taak tot baanafspraken voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt voldoen”. Jammer dat hier minimaal staat. Op pagina 14 staat dat de gemeente 
het voorbeeld wil geven voor het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Pag 19:             

1.2.2 “passende aanpak verwarde personen”. Erg vaag. 

Pag 20:           

In het financiële overzicht staat “pilot herkennen signalen verschijningsvormen radicalisering”. Jaarlijks €1.000, 
komt in het activiteitenoverzicht niet voor. Een pilot van 5 jaar is erg lang. 

Pag 27: 

Er wordt bij Onderwijs vooral gesproken over huisvesting, inhoudelijk weinig. 



Pag 28: 

4.3.1 Maatwerk: stond niet centraal in de Verordening Leerlingenvervoer die onlangs is gepasseerd. 

4.3.2 Laatste zin: passend onderwijs: moet een nieuw punt zijn. Komt niet terug in financieel overzicht. 

4.3.4 Beleidskader Voorschoolse Voorzieningen (2017), nog niet gezien 

4.3.5 Vinden we niet terug in financieel overzicht (Lokale Educatieve Agenda) 

De Wissel wil een expertise centrum worden. Gaat de gemeente hierin investeren, we zien dit niet terug. 

Pag 31: 

1.1  “Een breed sportaanbod, toegankelijk voor iedereen”. Wat doet de gemeente om het kinderen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking mogelijk te maken deel te nemen aan het verenigingsleven? 

Pag 32: 

5.1.4 Buurtsportcoach. Wat gaat deze persoon doen en is dit voor alle kernen? 

5.3.1 Is dit ook geregeld voor het Speciaal Onderwijs? 

Pag 37: 

2 “Lokaal experimenteren met vrij toegankelijke inloopvoorzieningen voor kwetsbare mensen” Waar vindt dit 
plaats? 

4 Strategisch overleg met strategische partners: staat alleen gepland voor 2017? 

Pag 38: 

“Bestrijden armoede bij jeugdigen”, staat gepland voor 2017, plan?In de krant stond dat hier €8.000 voor werd 
uitgetrokken, eerder lazen wij €200.000? 

Pag 39: 

Waarom is niets van het financiële overzicht ingevuld? De maatregelen van pag 37 en 38 kosten geld, dit kun je 
invullen. ASD wil inzage, ondanks gesloten systeem. 

Pag 40: 

7.1 Preventie alcohol- en drugsgebruik. Dit zien we niet terug bij de activiteiten op pag 41 en het financieel 
overzicht pag 42. 

 

 

Kennisgroep WMO 
 
 
Bijgevoegd vinden jullie onze opmerkingen op het Mijlpalen van Meierijstad. Wij hebben de moeite genomen 
om de betreffende onderdelen vanuit de thema’s te rubriceren en voor het gemak de vragen vooraf te laten 
gaan door de activiteit. Ook de activiteit vindt u terug in dit document waardoor de leesbaarheid verhoogt 
wordt. 
Wij zouden graag op de volgende vragen vanuit de kennisgroep WMO de antwoorden willen ontvangen. 
Voor het thema 6 Sociaal Domein hebben wij de activiteiten, virtueel, genummerd, maar ook hiervan kan 
worden opgemerkt dat de activiteit vooraf wordt gegaan door de vragen. 
 
Wij ontwikkelen een visie op basisonderwijs in de kernen van Meierijstad mede in relatie tot leefbaarheid, 
clustering van voorzieningen en kwaliteit van onderwijs. We doen dat in samenspraak met deskundigen en 
stakeholders. De schoolbesturen hebben hierin een belangrijke rol. Deze visie vormt de basis voor het integraal 



huisvestingsplan. 
Vraag: Wie zijn hierin de stakeholders? Hoe worden de schoolbesturen gestimuleerd om plannen te schrijven 
4.2-2 
Wij ontwikkelen een kwaliteitskader huisvesting primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) voor nieuw te 
bouwen scholen en leggen dit ter vaststelling aan de raad voor. Wij ontwikkelen aansluitend in samenwerking 
met het onderwijsveld een duurzaam integraal huisvestingsplan voor PO en VO en leggen dit, afhankelijk van 
komende wetgeving, voor aan de raad. Wij ontwikkelen een duurzaam meerjarenonderhoudsplan voor MFA’s 
(programma 0) 
Vraag: Wie worden bij deze plannen betrokken als uitgangspunt is MFA? 
Programma thema 4 
Vervangende nieuwbouw voor scholen en gymzaal in m.n. Kienehoef/springplank is ruim 5 miljoen mee 
gemoeid.  
Vraag: Is dat geld gereserveerd voor MFA in Kienehoef? 
 
Thema 6/Acitiviteiten 
6.1 
We ontwikkelen een strategische visie hoe we vraagstukken van burgers in het sociaal domein integraal op 
kunnen pakken. Op deelonderwerpen wordt deze visie waar nodig verder geconcretiseerd. Hier starten we 
gelijktijdig mee en volgen daarmee een parallel spoor. De wijze waarop we de toegang willen organiseren 
maakt daar deel van uit. 
Vraag: ASD vindt dit een goede uitgangs positie om te komen tot deze doelstelling maar wil graag meer weten 
over het organiseren van de genoemde toegang? 
6.2 
We experimenteren lokaal met verschillende vrij toegankelijke inloopvoorzieningen voor kwetsbare mensen. 
Vraag: wij willen daar graag van op de hoogte blijven 
6.3 
We stellen de vraag van de burger centraal bij het vinden van integrale oplossingen in het sociaal domein. Wij 
hebben een onderzoekende houding hoe wij tot innovatieve oplossingen komen die aansluiten bij de vraag van 
de burger. 
Vraag: ASD gedachten, de verplichtingen van de adviesraad 
6.4 
We overleggen regelmatig met onze strategische partners over het sociaal domein om zo elkaar te informeren, 
te inspireren en gezamenlijk innovatie binnen het sociaal domein vorm te kunnen geven. We organiseren 
daarvoor een strategisch overleg met onze belangrijkste maatschappelijke partners op het terrein van Werk, 
Wonen, Zorg en Inkomen.   
Vraag: wij zouden graag geïnformeerd willen worden over de partners nu en na 2017 
6.5 
We  ontwikkelen, met onze maatschappelijke partners zoals zorgaanbieders, adviesraad sociaal domein en 
welzijnspartijen, een (inkoop-)systematiek die de lokale aanpak en nieuwe oplossingen stimuleert. Wij sluiten 
hierbij aan op de strategische visie. 
Vraag: Wij willen graag als ASD hier bij betrokken zijn en willen participeren zodat de kennis en expertise 
optimaal benut worden 
6.6 
Wij ondersteunen lokale initiatieven voor (jeugd-)hulp waar wenselijk zodat ondersteuning zo nabij mogelijk 
geboden kan worden 
Vraag: Hiervan mag de conclusie zijn vanuit ASD dat dit via onze kennisgroep Jeugd de nodige aandacht krijgt 
6.7 
Wij willen een (mee-)sturende  rol vervullen in de regionale samenwerking in het sociaal domein en in het 
gezamenlijk bepalen van de toekomstige regionale koers. We zien daarbij op termijn de regio Brabant 
Noordoost als meest wenselijke schaal voor samenwerking over het gehele sociale domein. Waarbij geldt dat 
we regionaal doen wat nodig is en lokaal wat kan. 
Vraag: Graag zouden wij willen vernemen welke regio hierbij specifiek genoemd worden 
 
 
 
 



6.8 
We geven verder vorm aan de lokale invulling van de kanteling in de WMO, ook binnen beschermd wonen, 
regionaal waar nodig, lokaal waar kan 
Vraag: graag zouden wij vernemen wat hier specifiek mee bedoeld en verwachten wij een verduidelijking 
6.9 
We stellen een aanpak toename vluchtelingenstroom op zodat we snel en accuraat kunnen handelen. We 
maken daarin helder wat we gaan doen en waar welke verantwoordelijkheid ligt binnen Meierijstad. 
Vraag: Wij zouden graag willen weten over welke verantwoordelijkheden binnen Meierijstad gedacht werd 
6.10 
Wij leggen een beleidsplan integraal preventief jeugdbeleid 0 tot en met 23 jaar ter vaststelling aan de raad 
voor. Hierin komen in ieder geval aan de orde “iedereen kan meedoen”, voorkomen van (school)uitval, 
preventieve jeugdhulp en beperking instroom gespecialiseerde jeugdhulp, samenwerking ketenpartners, 
jeugdvoorzieningen en de relatie met andere domeinen zoals onderwijs, sport, cultuur en werk. We sluiten 
hiermee aan bij de strategische visie sociaal domein. 
Vraag: hoort bij kennisgroep jeugd 
6.11 
We  objectiveren waar mogelijk onze  prestaties binnen het sociaal domein in een eigen dashboard sociaal 
domein en door gebruik te maken van de data op Waarstaatjegemeente.nl. 
Vraag: Graag zouden wij willen vernemen hoe de gemeente aan de data komt om de prestaties te meten en ze 
ook willen hebben op regelmaat om te weten waar ‘we’ staan 
6.12 
Wij faciliteren de adviesraad sociaal domein zodat zij gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over 
vraagstukken binnen het sociaal domein. Wij gaan in gesprek met andere adviesorganisaties, zoals de 
Seniorenraad, de Stichting Toegankelijkheid en de wijk- en dorpsraden om optimale afstemming en 
samenwerking met de adviesraad sociaal domein te stimuleren. 
Vraag: faciliteren en in gesprek gaan zijn twee afzonderlijke zaken en wij zouden graag van de gemeente willen 
vernemen hoe de invulling hiervan gaat worden. 
6.13 
Wij lossen relevante knelpunten met betrekking tot toegankelijkheid in de openbare ruimte en openbare 
gebouwen op. 
Vraag: Hiervan vindt de ASD dat zij in gesprek gaan met de stichting toegankelijkheid en dat de ASD op de 
hoogte gehouden wordt 
6.14 
We zoeken naar innovatieve oplossingen voor mensen die zijn aangewezen op een beschermde werkplek en de 
toekomst van onze SW bedrijven. Dit doen we samen met de andere gemeenten binnen de 
gemeenschappelijke regelingen en de SW bedrijven. 
opmerking: onderdeel van participatie. Wetsvoorstel van Jan Sleegers volgt hierop 
6.15 
We onderzoeken de mogelijkheden om onze kringloopactiviteiten uit te breiden in samenwerking met de WSD 
en IBN. 
opmerking: onderdeel van participatie. 
6.16 
We gaan onderzoek doen naar manieren waarop we de uitvoering van o.a. de Participatiewet verder regelluw 
kunnen maken om zo onze burgers niet onnodig te belasten. 
opmerking: onderdeel van participatie. 
6.17 
Wij maken Meierijstad een dementievriendelijke gemeente. 
Vraag: Graag zien wij hiervan verduidelijking in welk vorm ook. 
6.18 
Wij treffen maatregelen om de (de effecten van) armoede bij jeugdigen te bestrijden. In 2017 ontwikkelen wij 
daarvoor een plan. 
opmerking: onderdeel van kennisgroep jeugd en participatie 
6.19 
Wij onderzoeken de mogelijkheden om  tot nieuwe manieren te komen om mensen naar werk te begeleiden. 
opmerking: onderdeel van kennisgroep participatie 



6.20 
Wij ontwikkelen nieuw subsidiebeleid Meierijstad. 
Vraag: Wij vinden het niet onze taak om hiervan iets te vinden, maar zijn wel geïnteresseerd in de voortgang 
6.21 
Wij stellen een visie verbetering leefbaarheid op en ontwikkelen een instrument ter verbetering van de 
leefbaarheid in de wijken, bijvoorbeeld de wijk- en buurtmonitor (zie programma 0) 
vraag: Doordat er gesproken wordt over invulling van dit beleid willen wij graag op de hoogte gehouden 
worden van deze verbeteringen 
6.22 
Wij bieden wijk- en dorpsraden een budget om kleine leefbaarheidsverzoeken zonder tussenkomst van de 
gemeente uit te voeren (zie programma 0) 
Vraag: Hiervan willen wij graag op de hoogte gehouden worden m.n. over de leefbaarheidsverzoeken en de 
financiële onderbouwing 
6.23 
Wij gaan, binnen de wettelijke regels, flexibel en ruimhartig om met vraagstukken rondom 
mantelzorgwoningen. 
Vraag: hiervan vindt de ASD dat we graag op de hoogte gehouden willen worden en dan m.n. over aantal 
aanvragen en toekenningen en hoe het proces is om te komen tot een oplossing. 

 

 
Kennisgroep WMO 
 
Als ASD en kennisgroep WMO dragen we uit dat we een reflecterende, signalerende, educatieve en 
aanjaagfunctie willen zijn. 
Dit betekent dat we samen met de gemeente mee willen praten bij het opstellen van de plannen die er 
ontwikkeld worden met betrekking tot het WMO platform. 
Bij de centrale thema’s participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid geeft de gemeente 
zelf aan dat ze uitgaan van een goed en gelijkwaardig partnerschap op basis van wederzijds vertrouwen. 
 
Dit betekent voor ons dat we als WMO kennisgroep met name als reflecterende en signalerende partij 
betrokken willen zijn bij de volgende onderwerpen: 
 

 Positieve gezondheid  (centraal thema) 

 Dienstverleningspakket (Hoofdstuk 0.1 Activiteit 1) 

 Communicatie in klare taal (0.1.2) 

 Digitale vorm van ondersteuning (0.1.5) 

 Right to challenge (0.1.6) 

 Bij wonen gaat onze aandacht uit naar beschermd wonen, langer thuis blijven wonen en 
mantelzorgwoning (0.2.x-6.1.23) 

 Aandacht maatschappelijk verantwoord ondernemen voor sociaal return bij inkoop (0.3.1) 

 Denk aan mobiliteit invaliden (0.3.9) 

 Aandacht voor regeling voor een passende aanpak voor verwarde personen 1.2.2) 

 Invulling VN verdrag (2.1.1) 

 Vervoer minder validen (2.1.2) 

 Toegankelijkheid (2.1.3) 

 Inspraak mobiliteitsvisie (2.programma 2) 

 Laaggeletterdheid (4.3.6) 

 JOGG (5.1.3) 

 Programma Meierijstad gezond (5.programma 5) 

 Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de strategische visie (6.1.1) 

 Toegankelijkheid (6.1.2-6.1.13) 

 Aanreiken signalen burgers (6.1.3) 

 Deelnemen overleg met strategische partners Sociaal Domein(6.1.4) 

 Betrokken en adviserend in het inkoopproces Sociaal Domein (6.1.5) 

 Deelname aan opstellen Regionaal beleid (6.1.7) 



 Vormgeving kanteling WMO (6.1.8) 

 Betrokken bij de nota gezondheidsbeleid inzake WMO (7.1.1) 

 Signalering voor gemeentelijk beleid verbetering van gezondheid (7.1.2) 

 Betrokken bij de omgevingsvisie en omgevingsplan (8.1.3) 

 Inbedding WMO in ruimtelijk en functionele visie winkelcentra (8.1.5) 

 Actief deelnemen bij de woonvisie (8.3.1) 

 Signalen opvangen voor wonen voor zorgbehoevenden (8.3.2) 

 Stimuleren dialoog tussen burgers, organisaties, bedrijven en gemeente (8.3.5) 
 



 


