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Geachte cliëntenraad, 

 

Op 16 augustus hebben wij van u een reactie ontvangen op de concept Koers sociaal domein 

gemeente Gilze en Rijen: samen verschil maken! Hierbij willen wij graag ingaan op uw reactie en de 

aandachtspunten die u ons meegeeft.  

 

Algemeen 

Wij constateren dat u zich op hoofdlijnen kunt vinden in de Koers. Wel geeft u een aantal 

aandachtspunten mee voor de realisatie.  

 

Ruimte voor maatwerk  

U geeft aan dat het belangrijk is om oog te hebben voor de individuele situatie van inwoners. Wat 

goed is voor één inwoner, is niet persé goed voor een andere inwoner. We onderschrijven dit advies 

van harte en hebben dit ook in onze Koers verankerd. Maatwerk vormt de basis van onze werkwijze, 

we sluiten aan bij wat inwoners zelf willen en kunnen.  

In het verlengde hiervan geeft u aan niet te pleiten voor meer collectieve oplossingen. Wij zijn van 

mening dat maatwerk en meer collectieve oplossingen realiseren niet tegenstrijdig aan elkaar 

hoeven te zijn. Wat we bedoelen is dat we op zoek willen gaan naar mogelijkheden om meer 

inwoners gewoon mee te kunnen laten doen in de samenleving, met reguliere activiteiten en bij 

reguliere voorzieningen. We bekijken dan wat daarvoor nodig is. Dat zal altijd maatwerk zijn, 

afhankelijk van wat de inwoner nodig heeft en van wat de omgeving nodig heeft.  

Uiteraard zijn collectieve oplossingen niet onbeperkt mogelijk. Wanneer een individuele voorziening 

de beste oplossing is, dan blijft dat natuurlijk mogelijk.  

 

 



 

Grenzen aan eigen kracht  

U geeft ons mee oog te hebben voor de grenzen aan de eigen kracht van inwoners en hulpverleners, 

waaronder mantelzorgers.  

We realiseren ons dat eigen kracht niet vanzelfsprekend is en ook niet voor iedereen hetzelfde is.  

De gemeente biedt een vangnet wanneer inwoners (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben en waar 

nodig grijpen we in. We zetten daarnaast in op professionals die dichtbij zijn, luisteren en ook oog 

hebben voor inwoners die zelf niet actief een ondersteuningsvraag (kunnen) stellen.  

 

Voorkomen van financiële belemmeringen  

U onderschrijft het uitgangspunt dat de financiële situatie van inwoners geen drempel mag zijn voor 

het realiseren van een passende oplossing. U vraagt hierbij specifiek aandacht voor inwoners in een 

uitkeringssituatie. Wij nemen dit advies ter harte en denken graag samen met u na over oplossingen. 

Dit nemen we mee in de op te stellen uitvoeringsagenda.  

 

Samen verschil maken!  

Tot slot willen we u graag bedanken voor uw bijdrage aan de totstandkoming van deze Koers sociaal 

domein. Met de constructieve feedback die u tijdens dit proces heeft geleverd heeft u ervoor 

gezorgd dat we het oogpunt van cliënten in de Participatiewet goed hebben kunnen meenemen.  

 

We maken dan ook graag gebruik van uw aanbod om in het vervolg te blijven meedenken.  

Wanneer de gemeenteraad instemt met deze Koers sociaal domein, gaan we deze uitwerken in een 

concrete uitvoeringsagenda. We nodigen u van harte uit ons ook hierbij van advies te voorzien.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen, 

 

 
Piet Sprangers 

Afdelingsmanager Sociaal Beleid 


