
Beantwoording vragen SP en PvdA “Versterking rol raad bij sturing op Laborijn”

Wij hebben op 16 mei vragen ontvangen van de fracties van de SP en PvdA. Deze vragen hebben wij 
ontvangen naar aanleiding van de zienswijze van het college in de memo ’’Zienswijze college van 
b&w OIJ op (initiatief)raadsvoorstel 'Versterking rol raad bij sturing op Laborijn'’. In dit bericht ga ik in 
op uw vragen. 

Vraag 1

‘’Welke periode ziet het college als “komende periode”?’’

Antwoord 1       

De komende raadsperiode. 

Vraag 2

“Op welke wijze wordt informatie opgehaald bij cliënten?’’

Antwoord 2

De gemeente Oude IJsselstreek is op verschillende manieren bezig om ervaringen en informatie van 
onze inwoners op te halen en te betrekken bij de vorming van beleid. Het college is ervan overtuigd 
dat dit ten goede komt aan onze inwoners, meer specifiek de gebruikers van onze dienstverlening. 
Onze gemeente maakt gebruik van het inwonerspanel. Het aantal inwoners dat deelneemt in het 
panel is fors gestegen. Het college heeft ondertussen de regeling adviesraad sociaal domein 
vastgesteld en werft op dit moment de onafhankelijke voorzitter. Op hetzelfde moment is het college, 
inclusief Laborijn, actief in het platform werk en inkomen. Een overleg dat op initiatief van de Raad van 
Nederlandse kerken tot stand is gekomen en alle instanties in de keten van werk en inkomen bij elkaar 
heeft gebracht. In dit overleg worden praktijkervaringen uitgewisseld. Alles bij elkaar opgeteld halen wij 
voldoende informatie op bij de gebruikers van de voorzieningen en meer algemeen de inwoners in 
onze gemeente.

Vraag 3

“Hoe gaat u cliënten benaderen voor de klankbordgroep die u voor ogen hebt?”

Antwoord 3

Wij nodigen inwoners uit om met ons in gesprek te gaan. Dat doen wij op verschillende manieren en 
kanalen. Het college heeft inmiddels goede ervaringen met deze aanpak. Er is een groot netwerk 
opgebouwd met de gebruikers van onze voorzieningen. Gebaseerd op onze ervaringen verwachten 
wij dit ook te kunnen organiseren voor de doelgroep binnen de Participatiewet. 

Met vriendelijke groet,

Peter van de Wardt 

(Wethouder Oude IJsselstreek)


