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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

24 februari 2022

Onderwerp

december circulaire

Toezegging gedaan door

Mirjam Bakker

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 5. Decembercirculaire wordt toegezegd schriftelijk terug te komen op:
a. de vraag of er een raadsvoorstel komt over de besteding van het geld voor de verbetering van de
gemeentelijke dienstverlening en op welke termijn.
b. de vraag of de cliëntenraad, het WMO-platform en/of andere instanties erbij betrokken zullen worden
(wanneer het gaat om mensen in kwetsbare posities).

Datum schriftelijke reactie
28 februari 2022

Schriftelijke reactie
N.a.v. agendapunt 5. Decembercirculaire wordt toegezegd schriftelijk terug te komen
op:
a. de vraag of er een raadsvoorstel komt over de besteding van het geld voor de verbetering van
de gemeentelijke dienstverlening en op welke termijn.
Om de dienstverlening te verbeteren kent het Rijk middelen toe in het kader van:
1. Meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening in onze gemeente;
2. Extra ondersteuning door onze gemeente voor mensen met complexe problematiek;
3. Bij meervoudige problematiek betere coördinatie tussen de uitvoerders in onze gemeente;
4. Versterken van het leervermogen in onze gemeente om de uitvoering continu te verbeteren.
Het college stelt thans voor om een krediet versterking gemeentelijke dienstverlening van in totaal
€ 2.592.000 voor de jaren 2022 tot en met 2027 beschikbaar te stellen.
De inzet van deze middelen vergt een integrale aanpak. Het college ziet hiertoe een expliciete
opgave voor de nieuwe gemeenteraad, het nieuwe college en de nieuwe gemeentesecretaris.
Met het thans beschikbaar stellen van het krediet wordt geborgd dat de middelen in de nieuwe
bestuursperiode zijn gelabeld voor “Versterking Dienstverlening”. Het nieuwe college zal vervolgens
in 2022 een voorstel aan de raad voorleggen.
b. de vraag of de cliëntenraad, het WMO-platform en/of andere instanties erbij betrokken zullen
worden (wanneer het gaat om mensen in kwetsbare posities).
De onder a. genoemde integrale aanpak zal voorzien in het betrekken van interne en externe
partners c.q. stakeholders.
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