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Geacht College,
De regionale Werkgroep Maatschappelijke Opvang 2.0 is in dit stadium niet tot een
gezamenlijk advies gekomen. Regionaal is afgesproken dat er een brief gestuurd wordt naar
de Centrum Gemeente Oss met een reactie op de koersnota Maatschappelijke Opvang. Deze
brief is als bijlage toegevoegd. Iedere Adviesraad Sociaal Domein draagt zorg voor een
meningsvormende brief, of een ongevraagd advies aan het college van de eigen gemeente.
Algemeen
Het advies Maatschappelijke Opvang is gericht op het college van Bernheze. De brief
gestuurd naar Centrum Gemeente Oss door de Werkgroep Maatschappelijke Opvang 2.0
maakt deel uit van dit advies doordat ASD Bernheze deze brief onderschrijft.
Betreffende de regionale samenwerking zijn wij van mening dat dit om een proces van
onderlinge afstemming vraagt en het hierbij belangrijk is om elkaar regionaal te blijven
ontmoeten. Dit staat wat ons betreft los van het advies.
Burger-/cliëntperspectief en zelfredzaamheid
Wij onderschrijven en benadrukken als ASD Bernheze de speerpunten van de werkgroep MO
2.0 en lokale adviesraden vanuit burger- en cliëntperspectief.
Zelfredzaamheid is bij deze kwetsbare doelgroep geen vanzelfsprekendheid. Wij wijzen op
het belang van de rol die de onafhankelijke cliëntondersteuner hierin zou kunnen bieden.
Over de voortgang van de resultaten willen wij graag periodiek geïnformeerd worden.
Doorstroom
Het grootste knelpunt binnen de maatschappelijke opvang is de doorstroom. De doorstroom
naar betaalbare woningen maar ook de doorstroom naar passend werk of
dagbestedingsvoorziening. Dit knelpunt raakt niet alleen de doelgroep maatschappelijke
opvang maar ook andere doelgroepen binnen de gemeente. Wij adviseren dan ook dit
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onderwerp hoge prioriteit te geven ten aanzien van het oplossen van bestaande en
toekomstige knelpunten.
Preventie
Wij vragen ons af of de mensen die een verhoogd risico lopen om gebruik te moeten gaan
maken van maatschappelijke opvang voldoende in beeld zijn binnen Bernheze. Door vroeg
signalering en vroegtijdige interventie op deelgebieden kan voorkomen worden dat
maatschappelijke uitval plaats vindt. Dit vraagt een nauwe samenwerking met verschillende
samenwerkingspartners. Denk hierbij aan woning coöperaties, sociale teams, maar ook de
schil daarbuiten zoals overige aanbieders, sociale gemeenschap etc. De samenwerking met
met name de schil buiten de sociale teams is ons inziens binnen de koersnota onderbelicht.
Perspectief en maatwerk
Het bieden van perspectief aan alle burgers is een belangrijk uitgangspunt. Dit vraagt echter
maatwerk aangezien perspectief voor iedereen iets anders kan betekenen.
Daarnaast vraagt het om het snel op- en af kunnen schalen van de benodigde voorzieningen
binnen de regio. Wij zijn benieuwd hoe de gemeente Bernheze denkt in te spelen op de
benodigde flexibiliteit dat hiervoor nodig is.
Monitoring
Het met succes omzetten van beleid (papieren werkelijkheid) in praktische uitvoering (werkt
het echt voor de burger / cliënt) kan niet zonder monitoring en periodieke terug koppeling
van de behaalde resultaten (SMART geformuleerd). Wij adviseren dan ook om regionaal tot
afstemming te komen en de benodigde cijfers te verzamelen, bundelen en zichtbaar te
maken voor derden.
Tot slot zijn wij als ASD Bernheze benieuwd naar het uitvoeringsplan van de Koersnota MO
dat halverwege 2017 gereed zou zijn.
Met onze bijdrage als Adviesraad Sociaal Domein Bernheze denken wij een bruikbare en
praktische bijdrage te leveren aan de Maatschappelijke Opvang binnen de regio.

Hoogachtend,
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze
G.J.M. van Dijk
Voorzitter
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