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Bijlage(n): Regionaal advies over het beleidskader “Opvang en Bescherming 2018-2019”

Soest, 26 juni 2017

Geacht College,

Met de mail van 24 mei 2017, heeft de gemeente Amersfoort namens de gemeenten in de regio
Amersfoort, de Wmo-raden en de Adviesraden Sociaal Domein binnen deze regio gevraagd, voor
28 juni aanstaande gezamenlijk advies uit te brengen over het beleidskader
“Opvang en Bescherming 2018-2019” concept versie 6.5.
De regioraden voldoen graag aan uw verzoek. In de bijlage bij deze brief treft u ons advies aan.
In zijn algemeenheid zijn de raden enthousiast over de in het beleidskader gekozen richting en
uitgangspunten voor een nieuw samenhangend pakket van voorzieningen, om de komende jaren
goede bescherming en opvang te kunnen bieden aan kwetsbare mensen in onze regio.
De raden plaatsen wel een aantal kritische kanttekeningen bij het nog abstracte niveau van het
kader. Daarnaast verzoeken ze om meer onderbouwing van gemaakte en nog te maken keuzes en
van behoeften. Bij de verdere invulling uitwerking verzoeken ze nadrukkelijk daarbij ook de inbreng
van cliënten te betrekken. Verder vragen ze veel aandacht voor de samenhang van de problematiek
binnen de deelgebieden van het sociaal domein, maar ook met die van aanpalende beleidsterreinen
die vaak bij andere gemeentelijke afdelingen zijn ondergebracht.
Het kader heeft volgens de raden nog een hoog abstractieniveau en moet lokaal vertaald worden
naar uitvoeringsplannen. De raden adviseren hiervoor nadere criteria in het kader op te nemen.
In ons advies kunt u over voorgaande en andere opmerkingen uitgebreider lezen.
Het advies is namens de raden uit de regio opgesteld, door enkele leden van de adviesraden
Amersfoort en Soest. De raden uit de gemeenten Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Baarn, Soest,
Woudenberg alsmede de Stichting Maatschappelijke Belangen Leusden, hebben met mail
aangegeven in te stemmen met het advies en ingestemd dat dit namens hen wordt uitgebracht.
Alle raden hebben aangeven graag bij de verdere ontwikkeling van het beleidskader en de
uitvoeringsplannen betrokken te worden.
Als college van de “kerngemeente” in de regio bieden wij u het advies aan.

Wij willen u verzoeken dit advies aan de overige Colleges binnen de regio te versturen of hen op
andere wijze hiervan op de hoogte te stellen.
In afschrift hebben wij deze brief met bijlage aan de vermelde WMO- en Adviesraden Sociaal Domein
in de regio alsmede aan de Stichting Maatschappelijke Belangen Leusden gemaild.
In de veronderstelling U en de andere Colleges in de regio met dit advies van dienst te zijn geweest
en benieuwd naar uw reacties,
Met vriendelijke groet,
Namens de WMO- en Adviesraden Sociaal Domein,
Judith Hallie (Adviesraad Sociaal Domein Amersfoort)
Don van Elst (Adviesraad Sociaal Domein Soest)
Harry van der Aalst (Adviesraad Sociaal Domein Soest)
Namens deze,

Harry van der Aalst
Adviesraad Sociaal Domein Soest
secretaris

