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Beantwoording brief adviesraad Sociaal Domein HBEL van 25 maart jl.
Geachte heer Manschot,
Hartelijk dank voor de brief van de adviesraad sociaal domein HBEL van 25 maart jl. In deze
brief geeft de adviesraad aan dat het duidelijk is dat de huidige situatie binnen het sociaal
domein vraagt om nieuwe maatregelen die deels op regionaal niveau en deels binnen de HBEL
op lokaal niveau dient te worden uitgevoerd.
De adviesraad is van mening dat de aanpak om te komen tot een betaalbaar sociaal domein
helder is beschreven in de notitie ‘Een toekomstbestendig Sociaal Domein, lokale maatregelen
HBEL. Waarvoor hartelijk dank. De adviesraad plaatst hierbij de kanttekening dat de centrale
sturing en overzicht van dit pakket aan maatregelen zich in de praktijk haar succes nog moet
bewijzen en wilt graag tussentijds geïnformeerd worden over de vorderingen en
(tussen)resultaten. Net zoals we de gemeenteraad informeren over de voortgang van deze
projecten via de bestuurlijke tussentijdse- en eindrapportage, sturen we u ook deze rapportages
toe. Op basis van deze rapportages voeren we graag met u het gesprek.
In regionaal verband worden op dit moment aanvullende maatregelen verkend. Gelijk aan het
HBEL proces, zullen wij u informeren wanneer duidelijk is wat de aanvullende maatregelen
zullen worden. In de uitwerking van maatregelen wordt u vervolgens, waar passend, om
advies gevraagd.
De heer J. den Dunnen, wethouder sociaal domein, heeft in de vergadering van 31 maart aan
raadsleden medegedeeld dat de adviesraad zich kan vinden in de zienswijze regionale
verkenning ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’. De gemeenteraad heeft ingestemd
met de zienswijze regionale verkenning.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders
Sander van Waveren
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