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Voorzitter Ermers – Mulder leidt de bijeenkomst in. Dat we bij elkaar zitten volgt uit een
eerdere toezegging dit jaar. De wethouder zal eventuele vragen beantwoorden over de
voortgang van de koers uitvoering Participatiewet. Het is een informatieve bijeenkomst.
De stukken zijn in te zien geweest op de Griffie. Eventuele aanvullende vragen zijn nu te
stellen.
SP:
In het plan dak en thuislozen worden niet genoemd, hoe zit het met die doelgroep?
PvdA:
Geen vragen.
VVD:
De memo is van 9 april, van Aalten was er toen nog geen duidelijkheid over haar keuzes.
Wanneer wel duidelijkheid?
D'66:
Geen inhoudelijke vragen.
De motie ingediend door andere partijen, vraag aan hen, voldoet dit aan die motie?
Lokaal Belang:
Is de kwartiermaker inmiddels aangesteld?
Hoe was de bijeenkomst van 11 april?
Gelijkwaardigheid van betrokken partijen is belangrijk. Zijn gesprekken over geweest, hoe
staat het nu?
Wordt de termijn van juni gehaald?
CDA:
Beleidsplan Participatiewet, wachten op regionale afspraken, wanneer klaar?
Wanneer begint de kwartiermaker?
Onder dit verhaal in de toekomst graag een tijdpad leggen, zodat we gezamenlijk de
voortgang kunnen volgen.
Reactie wethouder:
Dak en thuislozen worden niet specifiek genoemd. Maar dat geldt voor meerdere
doelgroepen. Iedereen wordt bediend, er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Aalten volgt in juni/juli, dan ook daar duidelijkheid. We willen met het nieuwe college ook
een gesprek aangaan met het nieuwe college in Aalten, om helderheid te creëren over het
ISWI.
De motie is leidend voor het proces. Een deel is uitgevoerd, een deel nog niet. Het is een
ingewikkeld proces, in juni komt een belangrijk ijkmoment.
De Kwartiermaker, in de persoon van Wim Schreuders, is benoemd. Hij is bezig met
gesprekken met alle betrokkenen.
11 april gesprek gevoerd tussen stuurgroep, projectgroep, werkgroepen. Het was een
stevig gesprek, er is frustratie, maar we willen vooral naar de toekomst kijken. We moeten
nu verder. Kijk wat er is, er is veel, kijk wat we kunnen gebruiken, ga vooral met iedereen
voortvarend en stevig in gesprek.
Alle partijen zijn gelijkwaardig, iedereen heeft inbreng, naar iedereen wordt goed
geluisterd.
Juni is dichtbij, baart ons ook enige zorgen, maar 1 januari is ook al dichtbij. We moeten

dus wel door. We hebben hier ook met de kwartiermaker over gesproken. We zijn
voornemens om de vergadering in juni te halen.
Ook het Rijk is nog niet helemaal duidelijk, dat levert mede vertraging in het proces op.
Het Regionaal beleidsplan, moet ook lokaal verder ingevuld worden. Dat komt ook in uw
raad aan de orde. Planning daarvoor is vooralsnog juni 2014.
Wethouder Finkenflügel doet het aanbod, om open en objectief wat informatie te delen,
ook voor de nieuwe raadsleden. 15 mei is raadsrotonde over thema’s. We wachten dat
moment even af, om dan te bezien of er nog nadere informatie nodig is.
Voor nu voldoende informatie.

