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Uw kenmerk: Verzenddatum:
Ons kenmerk:

Onderwerp: Beantwoording vragen PvdA fractie

Geachte heer Menke,

In uw brief van 15 juni jl geeft u aan dat het gemeentebestuur een bijzondere verantwoordelijkheid heeft als 
het gaat om de continuïteit van onze zorg en dienstverlening aan de cliënten van onze gemeente en 
Laborijn. U benadrukt dat zij in geen geval de dupe mogen worden van de ontstane situatie en 
onduidelijkheid.

U vraagt ons om op korte termijn maatregelen te nemen die de continuïteit van de dienstverlening optimaal 
garanderen en u noemt daarbij een aantal uitgangspunten

Wij delen uw zorg over de dienstverlening aan onze inwoners en zullen ons nadrukkelijk inzetten om deze zo 
goed mogelijk te waarborgen gedurende de periode dat wij als gemeente nog deel uitmaken van de GR. Wij 
zullen ons ook hard maken om de aanbevelingen uit het onderzoek van Bureau Berenschot uit te laten 
voeren.

Wij zullen erop toezien dat al onze inwoners tijdig en correct worden behandeld en dat de aanvragen binnen 
de gestelde wettelijke kaders worden afgehandeld.

Wij zullen onverkort blijven aandringen op een goede begeleiding door Laborijn van cliënten naar werk. Ook 
met ons gemeentelijke experiment “Meedoen Werkt !(?) willen we een extra impuls geven aan het 
bevorderen dat mensen mee kunnen doen.

Zoals ook al in het collegevoorstel omtrent het voornemen tot uittreden is gesteld zal gedurende de komende 
maanden nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de SW doelgroep.

Om inwoners de gelegenheid te geven eventuele vragen te stellen of zorgen te delen hebben wij een 
inloopspreekuur georganiseerd. Wij overwegen om ook in de komende periode een vorm van een 
inloopspreekuur te organiseren.

Wanneer de ontwikkelingen rond de uittreding en de voorbereiding voor de uitvoering van de Participatiewet 
door onze gemeente daartoe aanleiding geven zullen wij ook zelf onze inwoners informeren.
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Daarnaast zullen wij u als raad nadrukkelijk op de hoogte houden van het vervolg van het uittredingsproces 
evenals van de voorbereidingen voor de uitvoering van de Participatiewet door onze gemeente.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk
secretaris burgemeester

 


