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Geachte leden van de Adviesraad,
Dank voor uw brief van 6 januari jongstleden. Wij zijn blij te vernemen dat
de adviesraden in de regio elkaar regelmatig treffen om de adviezen in het
kader van regionale ondenrverpen af te stemmen. Wij komen u graag
tegemoet in uw wens een gestructureerd contact te hebben in onze
regionale Samenwerkingsverbanden. Voor de diverse ondennrerpen werken
wil in verschitlende samenstellingen Samen met andere gemeenten in de
regio. Hieronder geven we een toelichting op welke wijze de ambtelijke,
maar ook de bestuurlijke samenwerking is georganiseerd.
Wmo: H4
Met de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland werken we in H4
verband samen op het gebied van de Wmo. De diverse werkgroepen, zoals
het contractteam, de financiële werkgroep en het beleidsteam, worden
bemenst door medewerkers vanult de vier gemeenten. Mevrouw De Bas is
programmamanager namens de vier gemeenten en geeft met het
programmateam leiding en ondersteuning aan de samenwerking' We
hebben haar gevraagd ervoor te zorgen dat periodiek de adviesraden
geïnformeerd worden door twee keer per jaar aan te sluiten bij uw
gezamenlijk overleg en zo nodig gezamenlijke bijeenkomsten te
organiseren. We denken dan aan de manier Waarop onlangs mevrouw
Berg, programmamedewerker H4, contact met u heeft gehad en u samen
met de andere adviesraden van de H4 een toelichting heeft gegeven. U
kunt voor afspraken contact opnemen met het Secretariaat van de H4 via
wmoH4@qemeentewestland. nl
Jeugd: Haaglanden (H1 0)
Op het domein Jeugd werken we in H10 verband Samen met de gemeenten
Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Deze
Samenwerking bestaat onder andere uit het gezamenlijk inkopen van
jeugdhulp en jeugdbescherming, regionale projecten en samen leren en
ontwikkelen. De coördinatie op regionale opgaven is belegd bij het
Programmabureau, aangestuurd door programmamanager José Plasmans.
Zoals u beschrijft organiseren wij, wanneer dit passend is binnen een
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opgave, gezamenlijke bijeenkomsten voor de adviesraden van de H10
gà;.l""ótén. Wij vinden óit een prettige manier van samenwerken en zijn
voornemens dit voort te zetten.
Voor regionale zaken omtrent jeugd kunt u contact opnemen met José
PlasmaÀs via monique.van. baarle@h 1 0inkoop' nl

Arbeidsmarktregio: H5
Op het gebied van Participatie werken we samen in de zgn'
aöeiosmarktregio Haaglanden (Den Haag, Delft, westland, Rijswijk en

i:::

hebben we voor de samenwerkins van de vijf
aangesloten gemeenten een projectenbureau (RPA Haaglanden) met de
heei Herfst aÉ manager regionale samenwerking. We zullen hem
benaderen met het vérzoek een keer uitleg te geven over de regionale
samenwerking aan de adviesraden van de vijf gemeenten'
Secretariaat projectenbureau : nfo@rpa-haaqlanden. nl
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Won i ng m arktreg io : H aagl a nde n

Met be-trekking iot wonen wordt regionaal samengewerkt op het gebied van
woonrui mteverdeli ng, bouwprogrammering en prestatieafspraken me! de
corporaties. Alle negen Haaglanden gemeenten doen hier aan mee' Dit
*oiOt gedaan aan d-e Bestuirtiike TafelWonen (BTW). Deze wordt
onderJteund door een ambtelijk overleg wonen waarin ambtenaren uit.elke
gemeente deelnemen. De Bestuurlijke tafelwonen heeft ook een aparte
àmbtelijke ondersteuning, bestaande uit Sa!!1e Verschoqr
s.verschoor@2oétérmeer.nl en Marijke van Waarde
m. va n.waarde@zoetermeer. n l.

We hopen met bovenstaand beschreven acties invulling te geven aan uw
vraag om de ambtelijk voorportalen zo te organiseren dat gestructureerd
contact met de adviesraden mogelijk is.
lndien u nog nadere toelichting wilt kunt u contact opnemen met José van
Dijk via telefoonnr. 06-52739168.
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