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Adviesraad Sociaal Domein HW
t.a.v. dhr. D Gaasbeek, secretaris
De Ruyterstraat 17
3274 LJ Heinenoord

Beste heer Gaasbeek,

Op 22 april 2021 ontvingen wij uw reactie op onze adviesaanvraag van 30 maart jl., 
waarin het college u om advies heeft gevraagd over het Beleidsplan Integrale 
Schulddienstverlening 2021-2024. 
In deze brief informeren wij u over onze reactie op uw advies.

Wij willen onze waardering aan de adviesraad uitspreken. Niet alleen voor het 
uitbrengen van uw advies, maar ook voor de snelheid waarmee u tot uw uitgebreide 
advies bent gekomen en de daarbij getoonde betrokkenheid. Ook de zienswijze op 
de uitgangspunten en de beleidskeuzes voor het beleidsplan, zoals door u gegeven 
tijdens de presentatie van 23 februari jl., hebben bijgedragen aan het beleidsplan 
zoals dit nu voorligt. Als we uw advies in zijn geheel mogen samenvatten dan 
ervaart het college dat u het beleidsplan omarmt. In het bijzonder op de gekozen 
richting waar preventie en mensgerichtheid centraal staan. Wij zijn dan ook 
verheugd dat de inhoud van het advies aansluit bij de door ons voorgenomen koers.

Uw adviesraad heeft op 14 onderwerpen advies uitgebracht. In de bijlage vindt u 
puntsgewijs onze reactie op het door u uitgebrachte advies.

Leeswijzer bijlage
Voor de volledigheid zal eerst de aanleiding van de adviesvraag uiteengezet 
worden. Vervolgens zal het college gemotiveerd ingaan op uw advies. Tenslotte 
vindt u onze reactie op uw aanvullende opmerkingen

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met Cobie Mostert.  U kunt haar bereiken via 
telefoonnummer 0886471156. Zij help u graag!
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