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Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas 
 
 
 
 
Aan:  
Het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Peel en Maas 
Postbus 7088 
5980 AB  PANNINGEN 
 
 
Datum:  23 november 2016 
Onderwerp:  Advies inzake Regiovisie Maatschappelijke Opvang  c.a. 
 
 
Geacht College, 
 
Op uw verzoek brengt de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas (ASD) gaarne advies uit over de 
Regiovisie maatschappelijke opvang, OGGZ, verslavingszorg en beschermd wonen (Regiovisie). 
Overigens bevreemdt het de ASD dat de hoofdstukken 1 en 2 van de Regiovisie (in een eerder 
stadium) niet voor advies zijn voorgelegd. 
 
De ASD stelt voorop dat de advisering over de Regiovisie wordt bemoeilijkt door het ontbreken van 
kwantitatieve gegevens over de doelgroep en een financieel kader (overall dan wel per thema). Ook 
wordt verwezen naar documenten die de ASD onbekend zijn. 
 
De ASD onderschrijft de algemene uitgangspunten en de visie per thema zoals uitgewerkt door de 
innovatietafels. Ook het uitgangspunt “lokaal wat lokaal kan” spreekt de ASD aan. De gehanteerde 
werkwijze beperkt evenwel de samenhang tussen de acht thema’s. Zo worden bij de uitwerking van 
het thema “Maatschappelijke opvang” aspecten belicht die bredere relevantie hebben, óók voor 
andere thema’s. De ASD signaleert dat de Regiovisie op onderdelen wel erg algemeen is. Dit geldt 
voor thema’s als “Nazorg ex gedetineerden” (hoe in te vullen? rol van de reclassering?) en 
“Crisisdienst gecombineerd met 24/7 bereikbaarheid” (over welk aanjaagteam gaat het? landelijk of 
regionaal? wat wordt beoogd met de bouwstenen?). De ASD begrijpt dat het thema 
“beschikbaarheid woningen” feitelijk geen onderdeel (meer) vormt van de Regiovisie. 
 
Zoals onlangs in het bestuurlijk overleg besproken, is het voor de advisering van de ASD cruciaal om 
in beleidsstukken concrete informatie te vinden over de procesgang. Met name over de wijze waarop 
co-createurs en/of burgers bij de ontwikkeling zijn betrokken. In de Regiovisie wordt volstaan met de 
algemene aanduiding dat maatschappelijke organisaties en cliëntenvertegenwoordigers hebben 
geparticipeerd. Niet helder wordt om wie het gaat, ook niet of sprake is geweest van een (adequate) 
vertegenwoordiging uit de gemeente Peel en Maas.  
 
Juist bij een beleidsterrein als het onderhavige met cliënten/zorgvragers in een bijzondere en 
kwetsbare positie is het van belang dat de authentieke stem van de échte ervaringsdeskundigen 
wordt gehoord. Zij weten beter dan wie dan ook waar het over gaat. Presentie, ontmoeting zijn 
sleutelwoorden. Ook ten aanzien van een relatief abstract stuk als de Regiovisie is -naar de mening 
van de ASD- een ontmoeting met ervaringsdeskundige burgers waardevol. Niet “schrijven, praten 
over” maar vooral luisteren. De ASD adviseert hiermee in het bijzonder rekening te houden bij de 
doorontwikkeling van de Regiovisie gedurende de periode tot 2020: niet zonder de mensen die het 
rechtstreeks betreft. 
 
  



2 
 

 
 
 
 
In het perspectief van het bovenstaande: er komen nieuwe innovatietafels/werkgroepen. Wordt 
aangehaakt aan de huidige praktijk of wordt een nieuwe invulling, samenstelling overwogen? 
 
De ASD spreekt de hoop en de verwachting uit dat het college de Regiovisie nader uitwerkt in een 
taakstellend plan voor de gemeente Peel en Maas. Heldere doelen en concrete acties met beoogde 
resultaten vormen het fundament van dit plan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas, 
 
 
 
J. Knapen,  
voorzitter 


