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Gemeente Weert 
Afdeling WIZ 
T.a.v. mevr. M. Lambers 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
 
Onderwerp: Advies “Sociaal Domein brede aanpak 2019” 
 
Weert, 15 april 2019 
 
Geachte mevrouw Lambers, 
 
Inleiding 
Op 14,15 en 16 november 2018 heeft er een 24-uursconferentie “Samen aan de slag” 
plaatsgevonden. Bedoeling van deze conferentie was om samen met partners en 
inwoners op zoek te gaan naar kansrijke aanpakken voor het bevorderen van participatie 
van inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Op zoek gaan naar de eigen 
mogelijkheden en perspectief bieden in ieders situatie. 
Op 17 januari 2019 mochten wij als cliëntenraad deelnemen aan de parallelle sessie 
“Samen aan de slag” en mochten wij ervaren welke beweging reeds in gang was gezet. 
 
Overleg en info 
Tijdens ons regulier overleg van 29 maart 2019 hebben wij een nadere toelichting 
gekregen op de bijzondere beleidsnotitie “Sociaal Domein brede aanpak 2019” van de 
drie samenwerkende gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert. 
 
Belangrijke uitgangspunten 
 

- Integrale samenwerking (instellingen, bedrijven en gemeenten). 
- Er bestaan geen vaste, geoormerkte geldstromen meer (kijken naar de behoeften 

van inwoners). 
- Ondersteuning voor mensen die deze nodig hebben en wat bij hen past. 
- Samenwerking biedt meer kansen door ieders kernkwaliteiten meer te benutten. 
- Niet iedereen kan meedoen op eigen kracht en zij krijgen daarbij ondersteuning die 

nodig is. Zo kunnen talenten tot ontwikkeling komen voor het individu en voor de 
samenleving. Mensen krijgen hierdoor het gevoel dat zij er toe doen, meetellen en 
zich weer volwaardig inwoner voelen. 

- Het streven is er op gericht dat we anno 2022 kunnen zeggen dat iedereen 
meetelt, meedoet en bijdraagt naar eigen kracht. 

- Aandacht voor positieve gezondheid. 
- Meer matches tussen arbeidsvraag- en arbeidsaanbod mogelijk maken binnen de 

regionale arbeidsmarkt. 
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- Er komt een aanjager die het proces bewaakt en stuurt op het geschetste 
toekomstbeeld van 2022. 
 

Advies/opmerkingen 
Het beoogde toekomstbeeld van 2022 is uitdagend en ambitieus. Dit vraagt van alle 
partijen om vertrouwen, commitment, enthousiasme en vooral doorzettingsvermogen. Dit 
enthousiasme hebben wij geproefd tijdens de parallelle sessie. 
Ook vragen wij aandacht voor de toekomstige ontwikkeling van de Risse Groep. 
De notitie rept niet over financiële middelen, maar wij verwachten dat de drie 
samenwerkende gemeenten voldoende middelen vanuit hun participatiebudget en 
reserve sociaal domein willen inzetten. 
Wij kunnen van harte instemmen met de integrale aanpak en transformatie binnen het 
sociale domein en wensen alle participerende bedrijven en instellingen veel succes toe in 
de realisatie van de gestelde doelen. 
Wij willen graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen middels 
voortgangsrapportages. 
 
Wij vertrouwen u hiermede ons advies tijdig ter kennis te hebben gebracht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het CPM, 
 
 
 
 
J.H.Verbeek, plv. voorzitter 
 
 

 

 

 

 
 
 


