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Geachte mevrouw Van Esch,    

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 19 juli 2017 antwoorden wij u als volgt. 

 

Vraag 

Reinier van Arkels Dagactiviteitencentrum Onderdac in Schijndel biedt 4 dagen in week 

dagbesteding en een maaltijd voor mensen met een GGZ achtergrond. Klopt het dat Reinier van 

Arkel zich eind 2017 terugtrekt als financier? Zo ja, is het College van plan om zich voor het 

behoud van deze activiteit in te zetten. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe? 

 

Antwoord 

Gemeenten in de regio Meierij, waaronder Meierijstad, kopen gezamenlijk Wmo-specialistische 

hulp in. Bij Reinier van Arkel wordt Wmo-begeleiding (inclusief dagbesteding) en Beschermd 

Wonen voor geïndiceerde inwoners ingekocht. Apart onderdeel in de afspraken met Reinier van 

Arkel is het vrij toegankelijk aanbod in de inloopvoorzieningen GGZ (de maatschappelijke 

steunpunten). Dit onderdeel is vanaf de start in  2015 opgenomen met een opdracht tot 

transformatie. Het organiseren van inloop, ontmoeten en meedoen behoort niet tot de kerntaken 

van de Wmo specialistische hulp en moet vooral in voorliggende voorzieningen plaatsvinden. 

Zoals in de Wmo-beleidsplannen vastgelegd, willen we dat kwetsbare inwoners dicht(er) bij huis 

en meer verbonden met hun sociale omgeving en sociaal netwerk laagdrempelig aan activiteiten 

kunnen meedoen.  

Eind 2016 is het proces om te komen tot transformatie van de maatschappelijke steunpunten van 

Reinier van Arkel opgepakt. Het Onderdac is één van de vijf steunpunten in de regio Meierij.  

Een intensief en constructief proces met Reinier van Arkel, lokale partners zoals 

welzijnsorganisaties en betrokkenen vanuit cliënt- en familieperspectief heeft geresulteerd in 

draagvlak voor de ontwikkelrichting. Van aparte maatschappelijke steunpunten naar (nieuwe) 

vormen van ondersteuning gericht op herstel en inclusie. Een en ander is verder uitgewerkt in de 

notitie Transformatieproces Maatschappelijke Steunpunt Reinier van Arkel.  
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Deze notitie is door de wethouders in de regio Meierij op 7 juni akkoord bevonden. Uitgangspunt 

in de notitie is dat voor alle vijf huidige steunpunten geldt dat vanaf nu wordt gewerkt volgens de 

nieuwe visie (herstel en inclusie). We willen deelname van de GGZ-doelgroep aan reguliere 

activiteiten stimuleren en mogelijk maken en/of specifieke activiteiten voor de GGZ-doelgroep 

onderbrengen in reguliere voorzieningen in de wijk. Dit heeft als gevolg dat Onderdac in Schijndel 

vanaf 1 januari 2018 als specifieke GGZ-inloopvoorziening stopt. Om uitvoering te geven aan dit 

besluit is er op lokaal niveau samenwerking gezocht tussen Reinier van Arkel, Welzijn de Meierij 

en de gemeente. Doel van deze samenwerking is de bezoekers op een zorgvuldige manier toe te 

leiden naar reguliere activiteiten of specifieke activiteiten voor de GGZ-doelgroep in reguliere 

voorzieningen in de wijk te initiëren. Eind augustus organiseren wij samen met Reinier van Arkel 

en Welzijn de Meierij een bijeenkomst voor gebruikers, naastbetrokkenen en vrijwilligers en wordt 

het proces verder toegelicht. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Aan het einde van de bijeenkomst is er ruimte om individueel in gesprek te gaan.  

 

Hoogachtend, 

 

E.M.J.M. Witlox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


