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Beste Aad,
Het beleidskader is gisteren door het college akkoord bevonden om het voor de tweede keer ter advisering voor te
leggen aan de PAR.
Hierbij ontvang je het beleidskader Sociaal Domein (de word en pdf-versie) alvast per mail. Bijgevoegd vind je tevens
de (nog ongetekende) brief en de reactie op het eerste PAR-advies.
Op dit moment ligt de brief ter ondertekening voor en we verwachten de officiële brief en bijgevoegde stukken
vandaag nog per post op te sturen.
In ons laatste overleg gaven jullie aan dat het fijn zou zijn als werd aangegeven wat is aangepast ten opzichte van de
laatste versie die met jullie is gedeeld. Het gaat om de volgende aanpassingen:

Het college wilde de passages waar team WadWijzer werd genoemd abstracter aanduiden. Waar eerder in
het beleidskader ‘team WadWijzer’ stond is dit nu vervangen door ‘preventieteam’ of de zinsopbouw is
aangepast.
Het college gaf aan dat in hoofdstuk 4 (toegang tot het sociaal domein) een beschrijving werd gegeven hoe

wij in het sociaal domein de toegang hebben geregeld, dus met welke inzet en middelen. Dit past niet
helemaal in een beleidskader. Dit is nu abstracter toegeschreven naar dat wij de toegang geregeld hebben,
wat wij doen en belangrijk vinden, wat wij van onze inwoners verwachten en wat inwoners van ons kunnen
verwachten. Hoe de route eruit ziet is nog steeds te zien in de infographic op pagina 22.
Zoals we hebben afgesproken bespreken we op 9 september om 16:30 uur het concept advies op het gemeentehuis.
Mochten er verder nog vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Chenella Dewnarain
Tel. nr. 06-20809505
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