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Beste heer Kool en heer Van Wanrooij,

In de afgelopen maanden is gewerkt aan het regionale Wmo beleid voor de regio Brabant
Noordoost-oost voor de periode 2020-2023. Bij deze brief is het concept-beleidskader Wmo
gevoegd. Ik ontvang graag uw advies over dit regionale concept-beleidskader Wmo.
Uw bijdrage aan de ontwikkeling van dit regionale beleidskader Wmo
De Asd/kenniskring Wmo heeft in de afgelopen periode meegewerkt aan de ontwikkeling van
dit beleidskader:

-

Op 3 september

jl.

is de ontwikkelfase voor dit beleidskader gestart met een

platformbijeenkomst in Uden. Alle zorgaanbieders en Asd's uit onze regio waren voor deze
bijeenkomst uitgenodigd. Samen hebben we die middag de belangrijkste thema's binnen
de Wmo voor de komende periode besproken en uitgewerkt.

-

Begin december

jl.

hebben we een eerste conceptversie van dit beleidskader aan de

zorgaanbieders, Osse gemeenteraad en uw kenniskring Wmo gestuurd. Met de uitnodiging
om hierop te reageren. Uw kenniskring Wmo heeft een schriftelijke reactie gemaakt, Die
reactie is in een overleg op 8 januarijl. ambtelijk met een afuaardiging vanuit uw
kenniskring Wmo besproken. Dankzij uw reactie hebben we het concept-beleidskader
kunnen verbeteren. (Zie bijgevoegd overzicht voor het overzicht van uw reacties en de
gemeentelijke reactie hierop. Dit overzicht is na afloop van het overleg van B januari
gemaakt en aan uw verstuurd.)
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Regionale en lokale adviezen
Het beleidskader Wmo waarover u advies gevraagd wordt, is een regionaal beleidskader. Op
een aantal punten moeten we aanvullend lokaal beleid maken, of moeten we de uitvoering
lokaal regelen. Ik wil u hierbij vragen om uw advies te geven over de regionale beleidskaders.
Aanvullend kunt u eventueel ongevraagd advies geven over lokale beleids- en
uitvoeringsonderwerpen. Eventuele adviezen over lokale onderdelen kan ik niet meenemen bij
de afronding van het regionale beleid, maar zal ik wel meenemen bij de uitwerking van lokale
beleids- en uitvoeringskaders,

Vervolg
We gaan regionaal alle adviezen van de Asd's uit de regio Bno-o verwerken. Na de verwerking

van de regionale adviezen, zal het definitieve beleidskader afgemaakt worden en ter
vaststelling naar de gemeenteraden gestuurd worden. Wij zullen u ambtelijk in de kenniskring
op de hoogte houden van de voortgang van dit proces.
Als u hier vragen over heeft, neemt u dan contact op met Maaike Mesman? Ambtelijk is met u

afgesproken dat u uw advies in de maand februari zult maken en uiterlijk 28 februari aan de
gemeente Oss zult toesturen. Alvast bedankt voor uw advies!
Met vriendelijke groet,

Thijs van Kessel
Wethouder Wmo c.a

