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SW 0807141

Onderwerp
Advies van de SW-raad op het voorstel rond een nieuwe
adviesstructuur voor het sociaal domein
De SW-raad heeft in haar vergadering van 30 juni uw voorstel over een
nieuwe adviesstructuur voor het sociale domein besproken. Dit is onze
reactie:
•

Wij onderstrepen het belang van participatie door middel van een
integraal adviesorgaan. Wij zien in de praktijk bijvoorbeeld ook dat SWmedewerkers te maken hebben met WMO-voorzieningen.

•

Wij kunnen ons ook goed vinden in de voorgestelde driedeling voor wat
betreft de belangenpartijen.

•

Wij onderstrepen het belang van een goede ambtelijke ondersteuning
van een en ander waar nodig.

•

Combiwerk / Werkse! werkt ook voor/met de gemeenten Lansingerland,
Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Wij vinden het raadzaam c.q.
belangrijk dat er wederzijds verbindingen worden gelegd met de
toekomstige adviesorganen van deze drie contractgemeenten en die
van de gemeente Delft.

•

De insteek van de adviesstructuur komt vanuit het sociaal domein. Wij
willen een lans breken om de verbinding met economische zaken niet uit
het oog te verliezen. Bij een werkbedrijf als Werkse! is dit ook een factor
van belang.

•

Voor wat de commissies / belanghebbenden betreft komen wij graag
weer in contact rond de samenstelling van een ‘werk en inkomen
achtige’ commissie en de concrete invulling daarvan vanuit Combiwerk /
Werkse! c.q. de huidige SW-raad. Aandachtpunt is wat ons betreft het
vinden van een vorm voor vertegenwoordiging vanuit de doelgroep
WWB; een doelgroep waar namelijk– als het goed is – voortdurend
verloop in zit.

•

Wij zijn benieuwd hoe de verdere concrete invulling er uit gaat zien en
zien dan ook uw vervolgvoorstel graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de SW-raad
Carola de Vree (voorzitter) en Plony van Veldhoven (lid)
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