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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 
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Beste mevrouw Verheij-Verreijt, 

 

Op 17 januari 2014 heb ik uw advies over het beleidskader Transitie Sociaal 

Domein ontvangen. Bij deze wil ik u bedanken voor uw advies en u informeren 

over wat wij met uw advies gedaan hebben.  

 

U geeft aan dat u het beleidskader goed leesbaar en het een goede leidraad vindt 

om verder te werken aan de invulling van de transitie. Wel heeft u een aantal 

kanttekeningen gemaakt.  

 

Ten eerste maakt u zich zorgen over de tijdige uitvoering. Aangezien de nieuwe 

Wmo per 1 januari 2015 in werking zal treden, zullen wij alles in het werk stellen 

om op die datum klaar te zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet. Ten tweede 

geeft u aan dat de adviesraad elk moment advies en ondersteuning kan geven. 

Daar zullen wij zeker gebruik van maken. Ten derde is het u niet duidelijk wat er 

wordt bedoeld met “het leveren van maatregelen” zoals genoemd op pagina 8. In 

de betreffende alinea wordt aangegeven dat gemeenten, op het gebied van 

jeugdhulp, de wettelijke verplichting hebben om maatregelen die worden opgelegd 

door tussenkomst van een rechter te leveren en uit te voeren. Hier gaat het om de 

levering en uitvoering van de hulpverlening die voortkomt uit de maatregelen die 

worden opgelegd. Tot slot plaatst u nog een kanttekening over het begrippenkader. 

Naar aanleiding daarvan is het voorbeeld van fysiotherapie, opgenomen onder het 

begrip eerstelijnszorg, uit het stuk verwijderd.  
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Thema-avonden 

Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang van de 

voorbereidingen voor de transitie, zijn er enkele thema-avonden georganiseerd. Op 

deze avonden worden actuele thema’s uit de drie decentralisaties en de in het 

beleidskader opgenomen mijlpalen nader uitgelicht. Graag wil ik  - bij voorkeur een 

afvaardiging van - de Wmo-adviesraad uitnodigen om als toehoorder bij deze 

thema-avonden aanwezig te zijn. Op die manier kunt u op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen rondom de transitie. De thema-avonden vinden plaats op 3 april en 

19 juni, om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis Vlijmen. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Chantal Martens via het 

vijfcijferige telefoonnummer 14073 of per e-mail via info@heusden.nl, met 

vermelding van 00371465.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

wethouder, 

 

  

Wim van Engeland 

 


