
Van: Driece, Melissa <M.Driece@amersfoort.nl> namens 

sociaaldomein <sociaaldomein@amersfoort.nl> 

Verzonden: woensdag 12 juli 2017 11:30 

Aan: 'elstd@xs4all.nl'; 'kp@planet.nl'; 'Judith Hallie'; 

'alucasbaarn@gmail.com'; 'mariannedg@ziggo.nl'; 

'w.kamphuis@deboeibunschoten.nl'; 'j.'; 

'claudia_severs@hotmail.com'; 

'info@adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl'; 

'goofdevor@hotmail.com'; 

'info.wmoraadbaarn@gmail.com'; 

'info@adviesraadbunschoten.nl'; 

'info@sociaaldomeinsoest.nl'; 'jeanine@schaling.nl'; 

'michiel.thissen@gmail.com'; 

'J.M.Scholman@vathorstnet.nl'; 

'r.vanmuilekom@nijkerk.eu'; 'j.berkhoudt@bunschoten.nl'; 

'c.dekriek@baarn.nl'; 's.vanvliet@woudenberg.nl'; Schie, 

Carlijn van; Andel, Arieke van; Vleugel, Hennie; Tjeerds, 

Sander; 'p.kok1951@kpnmail.nl'; 'Jan Burger'; 

'sjefkemps@me.com'; Harmsen, Bram; 'CC: Fred 

Klinkhamer'; 'Stef Harweg' 

Onderwerp: Reactie op regionaal advies beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 2018-2020 

 

Geachte heer Van Elst, 

 

Hartelijk dank voor uw regionale advies van 26 juni jl. op het concept beleidskader 

“Moed Moet, Opvang en Bescherming 2018-2019”. De gemeenten in de regio 

Eemland waarderen het dat het advies namens meerdere gemeenten is opgesteld, een 

mooi voorbeeld van regionale samenwerking! 

 

Hierbij laten we graag weten op welke wijze uw advies is gebruikt in de afronding 

van het beleidskader. In de bijgevoegde tabel vindt u per advies onze reactie en op 

welke plek dit verder is of wordt uitgewerkt. 

 

We nemen uw aanbod graag aan, om bij de verdere ontwikkeling van het beleidskader 

en de uitvoeringsplannen betrokken te zijn. Via de verschillende gemeenten uit de 

regio zal hierover contact worden opgenomen met de betreffende raden. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens H.R. Kuipers 

 

Team Sociaal Domein  

 

Van: D.D.van Elst [mailto:elstd@xs4all.nl]  

Verzonden: maandag 26 juni 2017 11:23 

Aan: kp@planet.nl; Judith Hallie <jhallie@xmsnet.nl>; alucasbaarn@gmail.com; 

mariannedg@ziggo.nl; w.kamphuis@deboeibunschoten.nl; j. <passchier@chello.nl>; 

claudia_severs@hotmail.com; info@adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl; 



goofdevor@hotmail.com; info.wmoraadbaarn@gmail.com; 

info@adviesraadbunschoten.nl; info@sociaaldomeinsoest.nl; jeanine@schaling.nl; 

michiel.thissen@gmail.com; J.M.Scholman@vathorstnet.nl; 

r.vanmuilekom@nijkerk.eu; j.berkhoudt@bunschoten.nl; c.dekriek@baarn.nl; 

s.vanvliet@woudenberg.nl; Schie, Carlijn van <CLM.vanSchie@amersfoort.nl>; 

Andel, Arieke van <A.vanAndel@amersfoort.nl>; Vleugel, Hennie 

<HAJ.Vleugel@amersfoort.nl>; Tjeerds, Sander <SR.Tjeerds@amersfoort.nl>; 

p.kok1951@kpnmail.nl; Jan Burger <jcburger16@gmail.com>; sjefkemps@me.com; 

b.harmsen@leusden.nl 

CC: Fred Klinkhamer <fred@fredjee.nl>; Stef Harweg 

<stefharweg@zorgbelanggelderland.nl> 

Onderwerp: regionaal advies beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-

2020 

 

Geachte leden van de adviesraden sociaal domein in regio Eemland,  

 

als eerste onze hartelijke dank voor de samenwerking in de afgelopen periode. Alle 

opmerkingen die, of via de mail of telefonisch, bij ons zijn binnen gekomen zijn 

verwerkt in het advies beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020. 

Alleen Nijkerk en Veenendaal hebben geen gehoor gegeven aan het 

gemeenschappelijk advies. 

 

Ik heb de projectleider in Amersfoort (Sjoukje Meeldijk) gevraagd of zij ons wil 

informeren hoe het verdere inspraaktraject en besluitvormingsprocedure er verder uit 

gaat zien. Na de besluitvorming gaat voor de raden het echte werk beginnen want het 

geheel zal zich nu lokaal moeten gaan vertalen. Het lijkt ons goed om t.z.t. een 

gemeenschappelijke bijeenkomst te organiseren en zo onze krachten m.b.t. dit 

belangrijke onderwerp te bundelen. 

 

mijn dank en vriendelijke groet, 

 

Don van Elst 

 

 

 

D.D. van Elst 

ddvanelst@xs4all.nl 

0610888040 

 


