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Geachte mevrouw van der Ven, geachte
Panelleden,
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van
Uw advies betreffende de kadernota ISD, deel 2. Het college is blij dat U in
grote lijnen heeft kunnen instemmen met deze nota.
De opmerkingen die u hebt geplaatst bij deze Kadernota, evenals de
opmerkingen die zijn gemaakt door de SW-Raad en de WMO raad, welke
ook om advies over deze nota zijn gevraagd, worden voor zover zij
rechtstreeks betrekking hebben op de inhoud van de nota, zoveel mogelijk
in de nadere uitwerking daarvan meegenomen.
Bij uw advies doet u nog enkele aanbevelingen. Een eerste aanbeveling
heeft betrekking op de inzet van de gemeente voor mensen die geen
uitkering ontvangen van de gemeente.
De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van re-integratie voor
mensen zonder uitkering. De gemeente zal deze taak blijven uitvoeren. De
gemeente heeft ook een taak in andere vormen van ondersteuning, zoals
inkomensondersteuning, schuldhulp etc. Ook hierin komt geen wijziging.
Hoe mensen zonder uitkering, maar met een hulpvraag te bereiken, en zo
de noodzakelijke hulp te kunnen bieden is een constant aandachtspunt. Dit
raakt ook aan uw andere aanbeveling, namelijk de Toegang die zich ook
moet richten om burgers die niet gevonden worden, maar wel hulp nodig
hebben. Dit vraagt de nodige inspanningen en de gemeente is nog zoekend
naar de juiste vorm om dit te bereiken. Dat dit een andere aanpak vraagt
van medewerkers, en dat zij hiervoor voldoende moeten zijn toegerust is
duidelijk.
Een andere aanbeveling heeft betrekking op de digitale ontwikkeling; een
ontwikkeling die lang niet iedereen kan volgen. De gemeente tracht zo veel
mogelijk hulp te bieden in vorm van gastheren en gastvrouwen die
bezoekers helpen bij het gebruik van een computer. De gemeente
ondersteunt ook verschillende andere projecten binnen de stad om digitale
vaardigheden van burgers te vergroten en hulp te bieden bij verschillende
digitale handelingen.
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Tot slot doet u de aanbeveling de ontwikkelingen op een goede maar ook
brede manier te monitoren. Immers, veranderingen op een terrein kunnen
direct of indirect gevolgen hebben op andere maatschappelijke terreinen.
De bedoelde monitor moet nog ontwikkeld worden. De gemeente Delft doet
dit niet alleen, maar in samenwerking met andere gemeenten en met de
leverancier/ontwikkelaar (KING). Ook andere gemeenten willen een goede
en brede monitor ontwikkelen die zo veel mogelijk effecten in beeld willen
brengen. De gemeente zal al deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en
zal op het moment dat er een evaluatie beschikbaar is deze met u delen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris

2/2

