
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Ondanks het feit dat de ASD Meierijstad helaas niet op tijd een uitnodiging heeft 
ontvangen voor de Mijlpalen-bijeenkomst waarbij het coalitieakkoord werd besproken 
met diverse stakeholders hebben we toch behoefte kort te reageren op dit akkoord. 
 
Zoals u al stelt in de inleiding schept de  bijzondere positie van Meijerijstad wat betreft 
de economische positie en de samenstelling van de bevolking wonende in diverse 
kernen verplichtingen. 
Met name verplichtingen op het gebied van het Sociaal Domein waaronder 
Maatschappelijke  ondersteuning, Werk en inkomen en de zorg voor onze jeugd. 
Daarnaast kent het sociaal domein  vele terreinen waarin de inwoners van Meierijstad al 
dan niet zelfstandig kunnen en willen functioneren. 
 
Het coalitieakkoord geeft in hoofdlijnen aan waarop u zich wilt concentreren en dat zou 
dan moeten resulteren in een collegewerkprogramma. 
 
* Wat is het tijdpad waarbij een werkprogramma wordt voorgelegd aan de gemeenteraad? 
 
Algemeen: 
 
U stelt dat U initiatieven op het gebied van burgerparticipatie met openheid en 
enthousiasme tegemoet ziet. Wij hadden graag gezien dat u naast het enthousiast 
tegemoet treden ook eigen initiatieven gaat ontwikkelen om zo te komen tot een 
optimale participatie en dat u het ontwikkelen van initiatieven gaat stimuleren en 
daarbij alle betrokkenen op het gebied van de diverse beleidsterreinen actief gaat 
betrekken. Dit moet naar onze mening leiden tot een leerproces waarin overheid en 
burgers samen vorm gaan geven aan nieuwe initiatieven 
 
* Wat zijn uw plannen met betrekking tot dit onderwerp? 
 
Bestuur en Ondersteuning: 
 
U stelt dat de financiën van het Sociaal Domein beschouwt als een gesloten systeem 
waarbij alle gelden worden gereserveerd.  
 
* Geldt dit voor alle gelden op het gebied van WMO  Werk in Inkomen en Jeugdzorg?  
En zo ja zouden we graag een overzicht ontvangen van de reeds gereserveerde gelden uit 
het verleden opgebouwd vanuit de drie voormalige gemeenten. 
Daarnaast willen we u nu al verzoeken ons regelmatig op de hoogte te houden van de 
beschikbare middelen en de bestedingen daarvan. M.a.w. we hebben behoefte aan 
periodieke cijfers om inzicht te krijgen van de effecten van de inzet in het sociaal domein. 
Daarbij behoort ook inzicht in de waardering door gebruikers. 



 
 
 
 
Economie: 
 
U stelt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen uw uitgangspunt is binnen een 
gemeente met bijna 45000 arbeidsplaatsen. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar 
ondersteunen maar bij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen horen ook 
initiatieven voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt. 
Wij zien allerlei voorgenomen initiatieven op economische gebied maar wij vragen 
uitdrukkelijk aandacht voor de doelgroep die niet zelfstandig in staat is een plekje te 
bemachtigen binnen dat economisch bestel. Daarbij doelen we ook op de Nuggers (de 
niet-uitkeringsgerechtigden), er is een toenemende groep mensen die wel willen werken 
maar niet in beeld zijn omdat ze niet voorkomen in de bakken van de sociale dienst of 
UWV. Zij kunnen geen gebruik maken van regelingen en ondersteuning bij de zoektocht 
naar een baan. Het gaat vaak om een kwetsbare groep. 
 
* Ben u bereid als grote werkgever ook initiatieven te nemen om de doelgroepen die wij 
vertegenwoordigen ook een plek te geven binnen uw organsatie en tevens  het bedrijfsleven 
in Meierijstad te stimuleren hetzelfde te doen? 
 
* Social Return is een instrument om de arbeidsparticipatie te vergroten. De overheid 
vraagt van leveranciers om sociale prestaties te leveren. Hoe gaat u , als grote werkgever 
van inkoop van leveringen en diensten hier invulling aan geven? 
 
Sociaal domein: 
 
Wij ondersteunen uw ambitie op dit terrein. Wel is de vraag op welke wijze u deze 
ambitie gestalte wilt geven. We zijn ons bewust van het feit dat u, tijdelijk, extra fte’s 
hebt ingezet om de achterstanden in de dienstverlening  bij de sociale dienst in te lopen. 
 
* Kunt u de kwaliteit van de dienstverlening in het sociaal domein ook na de periode van 1 
juli garanderen? 
 
* Binnen de integrale aanpak van de sociale wijkteam missen we extra aandacht voor de 
schuldenproblematiek en de armoede onder de kinderen Bent u bereid hier extra aandacht 
aan te besteden dat dan ook resulteert in een vastgesteld beleid? 
 
* U spreekt over waardering voor en ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Hoe gaat u 
dat regelen en wordt daarvoor ook beleid ontwikkelt waarbij vrijwilligersorganisaties 
zowel met raad en daad als met financiën bijgestaan worden? Deze vraag geldt 
nadrukkelijk ook de grote groep Mantelzorgers die en belangrijke taak vervullen in de 
sociale samenleving en betaalbare zorg mogelijk maken. 
 
* Preventie is speerpunt bij de jeugdzorg, ook hier vragen we dringend aandacht voor de 
dreigende schuldenproblematiek onder groepen van de jongeren. Vanaf de basisschool- 
leeftijd zou in onze ogen hier al aandacht aan moeten worden besteed.  Het onderwerp 



kind en armoede zou meer pregnant op de agenda moeten staan bij alle partijen. Bent u 
bereid dit te ondersteunen? 
 
*Het beleid komt na samenspraak met burgers en maatschappelijke organisaties tot stand, 
diverse adviesraden ziet u als partner. 
Wie bedoelt u met diverse adviesraden, wat is hun status en facilitering en hoe ziet u de rol 
van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad in deze. 
 
* Binnen de ASD Meierijstad wordt sterk de behoefte gevoeld aan een sociale kaart waarbij 
in beeld wordt gebracht welke organisaties en instanties en vrijwilligers werkzaam zijn 
binnen het sociaal domein. Dit om samenwerking te bevorderen en overlappingen te 
voorkomen. Ben u bereid het opstellen van de sociale kaart te initiëren? 
 
* Het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking is een belangrijke stap 
voorwaarts om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht de handicap, mee kan doen in de 
samenleving. Het ratificatie VN-verdrag eist een plan van Aanpak van Rijk en Gemeenten. 
Welke activiteiten bent u van plan te ontwikkelen om te komen tot een PvA ? 
 
*In het coalitieakkoord worst summier gesproken over Jeugdzorg en onderwijs. U richt zich 
op preventie ten aanzien van de jongeren. Hoe wordt dit vormgegeven? 
U schrijft: voor jongeren met problemen is er zorg en ondersteuning o.a. via jeugdzorg, 
Wat betekent dit concreet voor Meierijstad? 
 
* Wat is de status van invoering Passend Onderwijs in Meierijstad? 
 
Volksgezondheid: 
 
* U stimuleert gezond gedrag en zet in op preventie, wij herhalen hier onze oproep om ook 
preventief schulden en armoede beleid te ontwikkelen. Bent u dat met ons eens? 
 
Wij ondersteunen u streven om te komen tot ontschotting, wij horen graag van u op welke 
wijze u dit wilt bereiken en hoe u de integratie van het gezondheidszorgbeleid met het 
andere beleid binnen het sociaal beleid ziet 
 
Volkshuisvesting: 
 
Om de behoefte van de woningzoekende als uitgangpunt te nemen bij het formuleren 
van een woonvisie is natuurlijk prima. 
Maar wij vragen ook nadrukkelijk aandacht voor de bestaande groep die wel 
woonruimte heeft maar niet meer passend is. 
 
* Met andere woorden hoe zorgt u ervoor dat het uitgangspunt zolang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen ook werkelijkheid wordt. 
 
De ASD Meierijstad heeft aangegeven vanaf het begin betrokken te willen worden bij het 
formuleren van beleid en het opstellen van de woonvisie. Steun u onze zienswijze? 
 
Ook van belang is de samenwerking met de woningbouwcorporaties. De analyse van het 
woningbezit en  de doelgroepen op elkaar afstemmen is van groot belang. Ook hierbij wil 



de ASD Meierijstad betrokken worden middels deelname van de diverse kennisgroepen in 
projectverband. 
 
* De gemeente Meierijstad heeft een taakstelling in de huisvesting van vluchtelingen met 
een vergunning tot verblijf. De gemeente heeft naast huisvesting ook de verantwoordelijk 
om te zorgen voor maatschappelijke begeleiding en integratie.  
Op basis van ervaringen uit het verleden weten we dat het belangrijk is om deze mensen 
van meet af aan te ondersteunen bij integratie zodat zij ook echt deel kunnen nemen aan 
onze samenleving.  
Gelet op de maatschappelijke discussie over huisvesting en integratie van vluchtelingen 
mist de ASD in het collegeakkoord een visie op dit thema. 
Graag zien wij uw visie en inspanningen op dit thema nader toegelicht.  
 
 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
We hebben begrip voor het feit dat dit coalitieakkoord een akkoord is op hoofdlijnen , 
wil dit document gaan leven is natuurlijk de uitwerking van groot belang.  
De ASD Meierijstad wil hier uitdrukkelijk bij betrokken worden en u van advies 
voorzien. 
Graag ontvangen wij van u een tijdpad waarin e.e.a. moeten worden gerealiseerd 
alvorens dit ter vaststelling kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. 
Ook willen we van  u een tijdpad ontvangen van de prioriteiten van de komende 
bestuursperiode zodat ook wij ons beleidsplan en werkprogramma daarop af kunnen 
stemmen. 
Wij zien graag een reactie op dit schrijven op korte termijn tegemoet. 
 
Wij wensen u veel succes , maar vooral ook veel wijsheid toe bij de uitwerking van uw 
akkoord. Dit alles in het belang van onze burgers ons bedrijfsleven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pieter H.F.M van Dieperbeek 
Voorzitter ASD Meierijstad 
 
 


