
 

 

Meierijstad, 20 december 2018 
 

 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de Beleidsnota Re-integratiebeleid heeft u de Adviesraad Sociaal 
Domein Meierijstad (ASD) om advies gevraagd. 
De Kennisgroep Participatie heeft in een aantal bijeenkomsten de nota uitvoerig 
besproken en heeft de ASD daarover gerapporteerd. 
 
 
 
Aanleiding 
 

De missie van Meierijstad luidt als volgt: We investeren in de kracht van de samenleving 
en hebben oog voor de menselijke maat. 
Dit betekent dat de inwoners van Meierijstad zelf vorm geven aan hun leven en aan hun 
omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. We voorkomen sociale uitsluiting en 
eenzaamheid. Aan inwoners die dat nodig hebben wordt passende ondersteuning 
aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en 
efficiënt. Beleid gericht op preventie heeft prioriteit. 
 
Strategische visie Sociaal Domein  
 
In Meierijstad mag en kan iedereen meedoen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, 
vinden die gemakkelijk en dichtbij’’  
 
De vertaling naar het re-integratiebeleid 

 
De ambitie van het re-integratiebeleid is erop gericht dat iedereen meedoet. Zoveel 
mogelijk via regulier werk, dan wel op een andere manier als werk (nog) niet aan de orde 
is. Iedereen participeert naar vermogen We hebben iedereen in beeld. Hierbij hanteren we 
een integrale blik. Onze inzet is zinvol. We streven naar kansen op arbeidsmarkt te 
vergroten van mensen (doelmatigheid) en te investeren in preventieve dienstverlening en 
handhaving  (rechtmatigheid). 

  
 
Algemene opmerkingen 
 
De kennisgroep Participatie heeft in een 2-tal  bijeenkomsten de voorliggende beleidsnota 
uitgebreid besproken. Uw beleidsambtenaar mevrouw Munira Ibrahim heeft op 
constructieve wijze een nadere toelichting gegeven in onze vergadering van 18 december 
jl. en al onze eerste vragen naar tevredenheid beantwoordt.  



Tevens zijn er nog vragen /opmerkingen gemaakt waarop zij nog schriftelijk zal reageren. 
Afgesproken is dat na verdere bestudering van de voorliggende nota de kennisgroep nog 
nadere vragen kan stellen aan mevrouw Ibrahim.  
 
Wij hebben vastgesteld dat de voorliggende beleidsnota een uitwerking is van bestaand 
beleid van de reeds vastgestelde verordening Destijds is door de ASD  hiervoor een 
positief advies uitgebracht. 
Daarnaast hebben wij begrepen dat er met betrekking tot het beleid er overleg en 
afstemming heeft plaatsgevonden met de gemeente Boekel en de gemeente Bernheze. 
Daarnaast heeft er overleg en afstemming plaatsgevonden in regionaal verband. 
Gelet het voortgaande heeft de kennisgroep in haar vergadering van 18 december jl. 
besloten dat het niet noodzakelijk is een uitgebreid inhoudelijk advies uit te brengen maar 
zich te beperken tot het instemmen met voorliggende beleidsnota. 
 
 
Conclusie 
 
Na bespreking van het advies van de kennisgroep Participatie heeft de ASD Meierijstad  
besloten, met aandacht voor de specifieke aandachtspunten en rekening houdend met de 
toetsingscriteria in onze visie en missie, een positief advies af te geven. 
 
Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben geleverd en 
verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zodat 
dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

                                                    
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 

 

 

 


