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Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw uitgebreide en grondige reactie op het coalitieakkoord 
‘sociaal, duurzaam en verbindend 2022-2026’. Zoals u zelf stelt in uw reactie is het niet aan de 
Adviesraad sociaal domein om politiek vastgestelde documenten van advies te voorzien. U brengt met 
uw reactie ongevraagd advies uit ‘naar aanleiding van’ het coalitieakkoord. Op grond van de verordening 
adviesraad sociaal domein (artikel 6 lid 1 sub e) en het huishoudelijk reglement adviesraad sociaal 
domein (artikel 7) is het college gehouden te reageren op uitgebrachte adviezen (zowel op gevraagd als 
ongevraagd advies).  
 
U hebt uw reactie gericht aan het college. Het coalitieakkoord is een document van de coalitie en hiermee 
breder dan alleen het college. Daarnaast is het coalitieakkoord vastgesteld door de gemeenteraad. 
Bovendien is vastgelegd dat een afschrift van deze reactie, inclusief het door uw Adviesraad uitgebrachte 
advies, gedeeld wordt met de gemeenteraad.  
 
Uw reactie bevat enkele aandachtspunten, in algemene en in specifieke zin. Hierbij willen wij opmerken 
dat het coalitieakkoord niet op zichzelf staat. Als gevolg van de bespreking van het coalitieakkoord in de 
gemeenteraad zijn er diverse amendementen aangenomen en vervolgens vastgesteld. Daarnaast 
kennen de meeste onderwerpen die genoemd worden een eigen beleidskader. Dit alles overwegende, 
met daarbij het politieke aspect van een coalitieakkoord, geven wij u een reactie op hoofdlijnen.  
 
Het sociaal domein is altijd in beweging. Het college waardeert het daarom des te meer dat u een brede 
blik op het sociaal domein hanteert en – in het belang van de inwoner van Tynaarlo – wil bijdragen aan 
de ontwikkeling van dit domein. Wij delen uw uitgangspunt dat het sociaal domein niet alleen draait om 
de ‘middelen’, maar dat ondersteuning en zorg altijd bereikbaar, beschikbaar, adequaat en betaalbaar 
blijft.  
 
In uw reactie gaat u dieper in op het onderwerp gezondheid en preventieve gezondheid in het bijzonder. 
Binnen Tynaarlo is op dit gebeid positieve gezondheid het uitgangspunt. Inzet op preventieve gezondheid 
is hiermee een gegeven. Wij zullen dit uitgangspunt de komende jaren verbreden; uiteraard wordt uw 
Adviesraad hierin meegenomen.  
 
In uw reactie vraagt u vooral om vroegtijdige betrokkenheid bij diverse beleidsontwikkelingen en de 
uitvoering daarvan. Met deze reactie heeft u daarmee reeds een eerste aanzet gedaan. Momenteel zijn 
we dan ook samen in gesprek om te komen tot een heldere werkwijze, gericht op samenwerking met 
respect voor ieders rol en positie.  
Onze reactie is op dit moment wellicht ietwat onbevredigend voor u, maar de status van uw reactie op het 
coalitieakkoord noopt ons tot dit antwoord (in de vorm van deze reactie). In de toekomst zouden wij graag 
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gedetailleerder ingaan op uw gevraagde en ongevraagde adviezen; wij voorzien deze mogelijkheid bij 
advisering op concrete onderwerpen.  
 
Wij zien uit naar een verdere vruchtbare en plezierige samenwerking.  
  
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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