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Eersel, 4 juni 2021
Betreft: advies inzake op- en inrichting Opinieraad Kempenplus
Geacht college,
Al vanaf het eerste kwartaal 2020 heeft overleg plaatsgevonden over de oprichting van een
opinieraad ten behoeve van KempenPlus. De heer Leon Caers, lid van onze raad, heeft hierover
meerdere malen gesproken met de heer Baudoin, directeur van Kempenplus en ook met uw
beleidsmedewerkers.
De beoogde opinieraad is nog steeds niet van de grond gekomen, omdat de portefeuillehouders van
de aangesloten gemeenten het onderling niet eens kunnen worden met de beleidsambtenaren.
Nu is besloten dat de opinieraad bijeen wordt geroepen zodra op het portefuillehoudersoverleg
KempenPlus of Maatschappelijke Dienstverlening een onderwerp wordt benoemd, waarvoor het
wenselijk is een Kempische opinieraad in te richten. Die opinieraad zou dan bestaan uit een
afvaardiging per gemeente, die wisselend kan zijn en aansluit bij het onderwerp. Gezien het
wisselende karakter en de wisselende samenstelling van de deelnemers aan deze bijeenkomsten
worden ze niet verder geformaliseerd.
De ASD is van mening dat dit voorstel een niet werkbaar compromis is, dat tot niets leidt! Dit staat
ver af van de oorspronkelijke opzet en sluit goede visievorming en continuïteit daarvan uit.
We verzoeken u dan ook met klem om alles in het werk te stellen om tot een structurele opzet van
de opinieraad voor Kempenplus te komen en dringen aan op een spoedige inrichting van een
opinieraad die continuïteit biedt, niet per onderwerp ingericht wordt en vooral ook meedenkt in het
verder vorm en invulling geven van de (toekomst)visie van KempenPlus.
We hopen dat we met dit advies daaraan een positieve bijdrage leveren. Daarbij zijn we zeker bereid
om, samen met het PMB, hierover nogmaals met u van gedachten te wisselen en een en ander af te
stemmen.
Met hartelijke groet,
Namens de leden Adviesraad Sociaal Domein Eersel
L. Caers, lid
P. Bunnik, voorzitter
R. Castelijns, secretaris

