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Beste leden van de ARWI

In uw reactie van 17 november j.l. (per mail,
) constateert u terecht dat uw meest
recente advies op het conceptbeleidsplan Bescherming en opvang niet is meegenomen in de
reactiematrix die vanuit de regio is opgesteld. Helaas is er iets fout gegaan in de routing. Onze excuses
daarvoor.
U heeft inmiddels de reactie van collega
(regio Gooi en Vechtstreek) ontvangen. Uw
advies is verwerkt in de bijgewerkte reactiematrix. Ten aanzien van uw advies wil ik nog enkele
opmerkingen toevoegen.
- U miste de toegezegde communicatieparagraaf en wilde daarbij een toelichting op de wijze waarop
kwetsbare inwoners en mensen met grote afstand tot de samenleving de weg wordt gewezen in het
oerwoud van voorzieningen. Dat laatste is, zoals opgemerkt in de reactiematrix, een lokale
aangelegenheid. In de Gooise Meren kunnen alle inwoners met ondersteuningsvragen terecht bij de
USD. De medewerkers zijn ervoor toegerust om iedereen, ongeacht eventuele beperkingen zo goed
mogelijk bij te staan in de zoektocht naar een passende oplossing. Wij streven naar een inclusieve
gemeente en proberen de dienstverlening voortdurend te verbeteren. Daarnaast kunnen inwoners
gebruik maken van onafhankelijk cliëntondersteuners, waarvoor de gemeente een beroep doet op de
MEE organisatie.
- Uw pleidooi voor een evaluatie van de ervaringen van inwoners met de begeleiding naar
(vrijwilligers)werk of een zinvolle dagbesteding onderschrijven wij en wordt ook in praktijk gebracht. De
inbreng van ervaringsdeskundigen is waardevol voor het hervinden van eigenwaarde en het
persoonlijk- en maatschappelijk herstel.
gaf al aan dat het beleidsplan op 7 oktober is vrijgegeven voor behandeling in de
regiogemeenten. De herziene matrix is nagezonden, maar we kunnen niet garanderen dat de andere
gemeenten die nog kunnen betrekken in de besluitvorming. In de gemeente Gooise Meren bespreekt
de Raad het beleidsplan op de politieke avond van 1 december., waarvoor u ook bent uitgenodigd. Wij
zullen ervoor zorgen dat de bijgewerkte antwoordmatrix en dit schrijven worden meegestuurd met de
stukken.
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Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Afdeling Mens en Omgeving
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