
Aanleiding 

Bijgevoegd is  de strategische agenda Werk en Inkomen zoals  die  -  op advies van de strategische 
stuurgroep - op 28 april jl. door het college is vastgesteld. Ik hecht er waarde aan om de strategische  
agenda met u te bespreken. 

Toelichting strategische agenda
 
De strategische agenda heeft betrekking op het realiseren van de ambities vanuit de Transformatie in 
de kijk op werk (fase 2).  In het document is deze uitgesplitst in de onderdelen Loopbaanbegeleiding 
(Iedereen doet mee) en Inkomensbegeleiding (Zonder financiële zorgen). 

De ambities zijn uitgewerkt in een achttal bouwstenen waarbij per bouwsteen aangegeven is wat de 
ambitie is bij de betreffende bouwsteen en ingegaan wordt op de doelen, de activiteiten en de planning 
van  de  activiteiten.   Op die  manier  is  transparant  hoe  en  op  welk  moment  we  de  doelen  willen 
realiseren. 

Doorontwikkeling fase 1.

Het feit dat we de agenda voor fase 2 met u willen bespreken, betekent niet dat fase 1 volledig is  
afgerond. We zijn ondertussen ook druk bezig om de dienstverlening door STOER aan onze inwoners 
verder te verbeteren, het beschikbare instrumentarium uit te breiden en samenwerkingsverbanden aan 
te gaan met belangrijke partners. Zo heeft u onder andere recentelijk kunnen lezen dat STOER gestart 
is met de begeleiding van de inburgeraars volgens de uitgangspunten van de Wet inburgering 2022 en 
het gemeentelijke beleidsplan inburgering.     

Rol van de gemeenteraad

Het gehele proces rondom de transformaties binnen het Sociaal Domein wordt in nauwe afstemming 
met uw commissie doorlopen. Vandaar dat ik u geregeld op de hoogte zal brengen over de voortgang 
en ook uw input zal vragen. 

Daarnaast  zal  een  deel  van  de  strategische  agenda  uiteindelijk  verankerd  moeten  worden  in  de 
Verordening Sociaal Domein. Omdat niet alle te wijzigingen onderdelen van de verordening opgenomen 
zijn in de strategische agenda zal ik een aparte planning aanleveren met betrekking tot het moment 
waarop de betreffende onderdelen van de Verordening Sociaal Domein met u worden besproken.
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