
Bijlage 1: Inbreng op Concept regionaal beleidsplan sociaal domein 2020 t/m 2023

Bij de totstandkoming van het regionale beleidsplan zijn diverse partijen gevraagd input te geven 
op het beleidsplan. De input is op diverse manieren tot stand gekomen zoals door gesprekken met 
aanbieders via de contractgesprekken en de overlegtafels, specifieke thema bijeenkomsten, 24 
uurs conferentie (samen aan de slag) en werkbijeenkomsten met ervaringsdeskundigen. 

Partijen die (op verschillende manieren) betrokken zijn geweest zijn onder andere:

Centrum voor Jeugd en Gezin ML, Adelante Zorggroep, Combinatie Jeugdzorg, Hoeve De Kaolder, 
Koraal Groep, Mutsaersstichting, Rubicon Jeugdzorg, AltraCura, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, 
SGL, Land van Horne, Met-GGZ, PSW, Zorggroep, Vincent van Gogh, Regionaal Autisme Centrum, 
WonenPlus, Algemeen maatschappelijk werk, ouderpanel, adviesraden van Leudal, Nederweert en 
Weert, Punt Welzijn, Nederlands jeugdinstituut (NJI), deelnemers 24 uurs conferentie.

In onderstaande tabel de inbreng van verschillende partners die schriftelijk reactie hebben gegeven 
op het concept beleidsplan.

Inbreng op concept beleidsplan sociaal 
domein Midden-Limburg West aug 2019 Wel/niet verwerkt en hoe verwerkt
Samen Verder Leudal:
Naar aanleiding van de inleiding: financiële 
urgentie:
In de kadernota stelt men juist dat huidig beleid 
goed is en dat de omslag in de (jeugd)zorg 
gewoon meer tijd kost. Dat rijmt hier geheel 
niet mee. 

Geen aanpassing omdat de zin in de inleiding 
niet suggereert dat het huidige beleid niet goed 
is.

Samen Verder Leudal
Naar aanleiding van de inleiding: tekst 
verbinding met fysieke omgeving:
Verwijzing naar rekenkamer belang om binnen 
sociaal domein te verbinden

Geen aanpassing, verbinding binnen het sociaal 
domein is van belang maar ook de verbinding 
met andere domeinen. 

Samen Verder Leudal
Versterking van de basis, plaatje piramide:
Dit staat haaks op zelfredzaamheid, dat zou 
betekenen we helpen in een vroeg stadium 
mensen om het zelf op te lossen. 
Gevaar hier is dat het aanbod vraag creëert. 

Geen aanpassing, door investering in het 
voorliggend veld wordt voorkomen dat vragen 
of problemen groter worden waarbij grote 
kosten voorkomen worden.

Samen Verder Leudal
Integraal werken is geen doel op zichzelf
Dit bijt zich met de rekenkamerbrief. Dat kan 
op zich, maar hoe ga je dan bepalen wanneer 
het wel of niet passend is? Wat is daar over 
bekend? Laten we dit afhangen van de 
individuele consulent?

Eenvoudige vragen moeten zo eenvoudig 
mogelijk opgepakt worden, bij meervoudige 
complexe  situaties is een integrale benadering 
essentieel. Er moet altijd maatwerk geleverd 
worden. De invoering van integraal werken is 
een ontwikkeltraject.

Samen Verder Leudal
Grondhouding: basis voor houding en gedrag:
is mooi, maar het luistert zich veel meer als een 
hulpverlener dan een gemeente die 
hulpverleners faciliteert. 

Grondhouding is van toepassing op 
medewerkers van de gemeenten en 
medewerkers van de aanbieders.

Samen Verder Leudal
Wat gaan we doen
Wanneer volgen specifieke indicatoren en de 
meetmethodiek? Zonder dit zijn alle mooie 
woorden zinloos.

Deze volgen in de uitvoeringsplannen.

Samen Verder Leudal
62, financiële onzekerheden
In de kadernota voorspelt men juist een omslag 
o.b.v. continuering huidig beleid. 

Klopt, maar onzekerheid blijft.

Samen Verder Leudal
Monitoring



Klinkt potentieel zeer goed als we dit eindelijk 
beter neer gaan zetten. 

Opmerking voor kennisgeving aangenomen.

Adviesraad Sociaal Domein Leudal
Men wil advies geven op de uitvoeringsplannen

De Adviesraad  zal betrokken worden bij het 
ontwikkelen van de uitvoeringsplannen.

Adviesraad Sociaal Domein Leudal
Per uitvoeringsplan:

- een financiële paragraaf

- prioritering 
- Monitoren door externe partij
- Mogelijkheden van cliënten-

ondersteuning benoemen

- Lokale situatie Leudal

- Niet realistisch haalbaar voor elk 
uitvoeringsplan.

- De 10 thema’s zijn al een prioritering.
- Monitoring  wordt door de gemeente zelf 

uitgevoerd.
- Clientondersteuning is vast onderdeel van 

de uitvoering van beleid
- In de uitvoeringsplannen is ruimte en 

aandacht voor de lokale situatie 
Adviesraad Sociaal Domein Leudal
Door de dubbele vergrijzing zal de beschermd 
wonen toenemen

Dit is onjuist, er is sprake van verschillende 
doelgroepen

Adviesraad Sociaal Domein Leudal
Sturing, hoe ziet dit eruit

Dit is een hele uitdaging, monitoring en 
verzameling van bestaande informatiestromen 
worden opgenomen in de uitvoeringsplannen

Adviesraad Sociaal Domein Leudal 
Een plan voor elk thuis:

- Hoe organisaties betrekken
- Budget voor centrale regievoering

- Dit is onderdeel van het 
uitvoeringsplan.

- Regievoering op casusniveau is 
onderdeel van het uitvoeringsplan.

Adviesraad Sociaal Domein Leudal
Inwoners tellen mee hoe betrekken.

Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen 
worden inwoners en burgerinitiatieven waar 
nodig en mogelijk betrokken.

Adviesraad Sociaal Domein Leudal
Armoede

Elke gemeente heeft een lokaal armoedebeleid 
en geeft lokaal uitvoering aan.

Wmo platform Nederweert
Er worden vragen gesteld over de lokale situatie Vragen worden lokaal beantwoord

Punt Welzijn
Is meer een koersplan dan een beleidsplan Deze mening delen we niet.
Punt Welzijn
Urgentie onderbouwd met cijfers Helemaal eens met dit betoog.
Punt Welzijn
Opsomming losse opmerkingen

We lezen geen verzoek of voorstel tot 
aanpassing van het beleidsplan.

Punt Welzijn
Begrip gemeenschap en samenleving breder 
beoordelen

Aanpassing: in het beleidsplan is dit beter 
gedefinieerd.

Punt Welzijn
Meedenken van inwoners.

Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen 
worden inwoners waar nodig en mogelijk 
betrokken.

Punt Welzijn
Mobiliteit

Mobiliteit is een voorwaarde voor zelfstandig 
functioneren, maar geen beleidsdoel op zichzelf.

Punt Welzijn
Vertaling naar thema’s

- Bij het maken van het uitvoeringsplan 
Mantelzorg-Vrijwilligers is ruimte voor 
invulling in de breedste zin.

- De oriëntatie in het veld heeft geleid tot 
deze tien thema’s.

- Positieve gezondheid is onderdeel is van 
onze visie en de basis voor het beleid.

Punt Welzijn
Thema basisvoorziening

Is niet juist. Is niet sterk gericht op mensen 
met een beperking, maar juist op iedereen. Dit 
staat ook in het beleidsplan.

Ouderpanel
Vergrijzing, meer mensen hebben Terecht thema, hoort niet thuis in dit 



ondersteuning nodig, afname van vrijwilligers, 
afname van mensen die in de zorg willen 
werken. Zou dit onderdeel moeten zijn van dit 
beleidsplan

beleidsplan maar moet wel een thema zijn om 
met aanbieders te bespreken

Ouderpanel
Weten we de grenzen van decentraliseren (zorg 
in de wijk, nabij), ook gezien de mindere 
financiële middelen 

Die grenzen weten we nog niet, duidelijk is dat 
dure zorg zoals bedden niet zondermeer 
gedecentraliseerd kan worden. 

Nederlands jeugdinstituut
Wat heeft de decentralisatie de gemeenten tot 
nu toe gebracht?

Tekst toegevoegd in het beleidsplan in H2

Vragen over data uit H2 Dit hoofdstuk is aangepast. 
Bestaat er draagvlak voor het plan? Zijn 
maatschappelijke partners berokken?

Via verschillende momenten van afstemming 
zijn de maatschappelijke partners betrokken 
geweest bij het opstellen van het beleidsplan. 
Het opstellen en de verdere uitwerking van de 
uitvoeringsplannen wordt (voor zover mogelijk) 
samen met betrokkenen en maatschappelijke 
partners opgepakt

Welke rol hebben de gemeenten (in het 
proces).

Tekst toegevoegd in H7


