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Geacht bestuur Adviesraad Sociaal Domein,
Op 3 november 2020 verzochten wij uw organisatie, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), kennis te
nemen van de concept Beleidsregels SMI. Wij ontvingen uw advies op 23 november 2020. In deze brief
gaan wij hier graag op in.

Wij bedanken de ASD voor het advies.
Wij waarderen uw inspanningen en deskundig advies. Graag geven wij per kanttekening of advies een
reactie.

Onder Intitule: De Adviesraad adviseert u ”... kind" te verwijderen en het woord ''Intitulé"
te vervangen voor het woord 'Titel".
Uw advies is overgenomen. De woorden ’'... het kind" onder Intitulé zijn geschrapt. Het woord ''Intitulé"
is vervangen door het woord 'Titel".

Artikel 4 lid 5: De Adviesraad adviseert u de contacten binnen het Beleidskader Jeugd ook te
benutten in de uitvoering van de Beleidsregels SMI.
Wij zijn het met u eens dat het opgebouwde netwerk binnen de jeugdzorg ook bij de voorbereidingen
ten behoeve van SMI benut kan worden. Dit gaan wij oppakken met onze partners.
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Artikel 4 lid 8: De Adviesraad adviseert u een aantal redactionele aanpassingen toe te passen.
Deze redactionele aanpassingen hebben wij aangepast in de beleidsregels.

Communicatie: De Adviesraad adviseert u na te gaan, op welke effectieve wijze deze
voorziening naar de doelgroep gecommuniceerd kan worden.

m m

a a

Het college (h)erkent uw zienswijze. Het is belangrijk dat de potentiële doelgroep bekend is met de
mogelijkheden van deze nieuwe voorziening. Wij gaan aan de slag om uw advies uit te voeren en de
nieuwe voorziening breed bekend te maken onder de (hulpbehoevende) inwoners.
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Antwoord op de adviesvraag: Met inachtneming van de gemaakte kanttekeningen en
adviezen kan de Adviesraad zich vinden in de concept Beleidsregels SMI.
Wij zijn verheugd te lezen dat de Adviesraad zich kan vinden in de concept Beleidsregels SMI. Uw
kanttekeningen en adviezen hebben wij goed gelezen. De concept Beleidsregels SMI zijn op een aantal
plekken tekstueel aangepast. Voor de toekomst hopen wij de inwoners (nog beter) te ondersteunen
met deze nieuwe voorziening in het sociaal domein.
Tot slot danken wij u voor uw advies. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Bart de Vos van de afdeling
Samenleving 81 Dienstverlening. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (015)3804111 of via het
e-mailadres bdevos@middendelfland.nl.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

2

