aan het Burgemeester en Wethouders Gemeente Boekel

St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel
in kopie: mevr. D. Spruijt, mevr. J. van den Bergh, mevr. V. van Moorsel
betreft advies op Beleidskader WMO 2020-2023
Boekel, 13 februari 2019
Geacht College,
in goede orde hebben wij het Beleidskader ontvangen waarin de visie op de
toekomst, waar de participerende regionale gemeente's zich voor in gaan zetten.
Wij juichen het toe dat Boekel een actieve schrijfrol hierin heeft genomen.
Wij onderschrijven de stelling : wat goed is behouden, wat beter moet, aanpakken.

Wij zijn vooral verheugd dat preventie breed wordt opgenomen, dit kan veel
winst opleveren bij langer thuis wonen, bestrijding eenzaamheid en dementie,
minder mantelzorgers/vrijwilligers en jeugd.
Wij hopen samen met u een actieve rol te kunnen spelen om uw speerpunten,
zoals genoemd in het hoofdstuk 3, vorm te kunnen geven voor onze burgers.
Samenwerking in de regio is goed maar invulling op het lokale beleid van onze
gemeente is voor ons en onze medeburgers van groter belang, waar wij als ASD
een actieve rol wensen te hebben.
Het woord integraliteit wordt vooral gebruikt in de algebra maar wij nemen aan
dat u bedoelt " maakt verbinding voor een goede zorg"
Wij zijn verheugd dat u op een Boekelse wijze de jeugd-hulp en -zorg, op een
geheel eigen wijze, wilt gaan organiseren.
Het plan om ook Jeugdhulp toegankelijker te maken, kunnen wij niet anders als
positief te ervaren. Wij willen u hierin steunen.

Wij zijn blij met het speerpunt; zorg rondom de inwoner goed te regelen in plaats
van grote innovaties en veranderingen via de overlegtafel.
Wij hopen dat ook in de jaren 2020-2023 de zorg voor onze mede-burgers helder
doch rechtvaardig is geregeld zodat ook de burger die welke beperking dan ook
heeft, de zorg toekomt die nodig is.
Namens het A.S.D. Boekel,
Walther van den Broek
voorzitter a.i.

