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Onderwerp: Reactie Advies 23 en tweede adviesaanvraag Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023

Geachte leden van de PAR, Beste Aad,

De huidige beleidsplannen binnen het Sociaal Domein gelden tot en met 2018. Het opstellen van beleid
dient volgens de wet periodiek te gebeuren. In 2018 is daarom gestart met het opstellen van een nieuw
Beleidskader Sociaal Domein voor de jaren 2019 tot 2023. Hiervoor hebben wij op 26 maart 2019 uw advies
mogen ontvangen.
Wij hebben uw advies besproken. Wij kunnen ons vinden in de algemene analyse over het beleidskader.
Een groot deel van uw adviezen zijn overgenomen. Enkele adviezen zijn meegenomen als aandachtspunt
voor de nog op te stellen uitvoeringsplannen. Het advies om een cijfermatige bijlage toe te voegen aan het
beleidskader is niet overgenomen, in plaats daarvan zijn waar mogelijk cijfermatige onderbouwingen
toegevoegd aan stellingen in het beleidskader. Een en ander is op ambtelijk niveau al met u gedeeld. In de
bijlage treft u onze volledige reactie op elk afzonderlijk onderdeel van uw advies aan.
Op 4 april bent u geïnformeerd over de wijzigingen in de planning van het beleidskader, vanwege de
ontstane financiële tekorten in het sociaal domein. De politiek-bestuurlijke discussie over de financiële
tekorten en de Kaderbrief 2019-2022, hebben geleid tot wijzigingen in het beleidskader. Daarom leggen wij u
de nieuwe versie van het beleidskader nogmaals voor ter advisering. Wij realiseren ons de inspanningen die
door uw raad zijn geleverd en stellen het zeer op prijs dat u bereid bent advies uit te brengen in een kortere
periode. Het overleg voorafgaand deze periode hebben wij als constructief ervaren.
Bijgevoegd treft u onze reactie op het advies en het concept Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023. In dit
beleidskader zijn de zijn de visie, kaders en thema’s op het gebied van het Sociaal Domein voor de
komende vier jaar opgenomen. Zoals eerder besproken heeft u tot 17 september 2019 de tijd voor het
uitbrengen van een tweede advies.

Wij verzoeken u het advies per e-mail toe te sturen aan onderstaande contactpersoon.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Chenella Dewnarain (e-mail c.dewnarain@waddinxveen.nl en
telefoonnummer 06-20809505).

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
wnd. hoofd van de afdeling Maatschappij.

(L. Grampon)

