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Geachte leden van het college van Burgemeester & Wethouders,
Het stuk is te lijvig en te veelomvattend om hier nog advies op te kunnen geven:
‘De ernst van de situatie zien wij al jaren: de begeleiding van de jongeren bij Kamers met Kansen
is uitgeknepen, de nachtopvang zit vol, de crisisopvang heeft een wachtlijst, de doorstroming uit
deze opvangcentra naar woningen zit helemaal op slot’.
Voor een volgend door onze Wmo-Adviesraad te geven advies willen we graag dat alle onderdelen of
onderwerpen in een vroeg stadium aan ons worden voorgelegd dan wel dat we betrokken worden bij
opstellen van het stuk.
Zodra dan alle onderdelen of onderwerpen besproken zijn en van commentaar zijn voorzien kan het
concept van een nota dan in zijn totaliteit worden gepresenteerd.
Het is van groot belang dat wij zo snel mogelijk met uw betreffende medewerkers, en wethouder,
overleggen om te bespreken hoe wij een juiste procedure met elkaar afspreken zodat wij u in het
vervolg tijdig van advies kunnen dienen; we hopen dan ook dat uw medewerkers zich aan die
procedure zullen houden.
We hebben uiteraard begrip voor de beleidsmedewerkers die soms onder grote tijdsdruk moeten
werken; helaas was onze Wmo-Adviesraad de afgelopen periode veel de dupe van die tijdsdruk.
Ook wij hebben voldoende tijd nodig om tot een evenwichtig advies te kunnen komen.
Overigens hebben we recentelijk de aanpak van uw beleidsmedewerkers omtrent de nota’s
laaggeletterheid en bijzondere bijstand, weliswaar onder tijdsdruk, wel als zeer prettig ervaren. Als dat
een opmaat is voor de toekomst: prima!
In dit geval moeten we ons echter onthouden van een definitieve goedkeuring/instemming; we
zouden slechts een aantal kanttekeningen kunnen maken, maar dat zou, nu alle ambtenaren en
wethouders dit stuk al omarmen, een zinloze exercitie zijn.
We hopen u een volgende keer beter van dienst te zijn
Hoogachtend,
Fred Bertrand, voorzitter
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