Leens, 27 november 2020
Betreft: Verzoek advies Koersdocument Transformatie sociaal domein
Beste leden van de Adviesraad,
Voorafgaand aan uw vergadering van vrijdag 20 november jl. hebben jullie een conceptversie van het
Koersdocument Transformatie Sociaal domein ontvangen. Naast een toelichting door Léon Boer en
mij zijn door u vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het document. Daarnaast is een
schriftelijke reactie van een lid gedeeld. De beantwoording van deze vragen is u via de mail op
woensdag 25 november jl. gestuurd.
Op dit moment wordt gewerkt aan een definitieve conceptversie van het Koersdocument, waarin uw
reacties worden meegenomen. Dit document ontvangt u op vrijdag 4 december. Wij willen u vragen
om over dit document uw advies te geven.
Onze vragen zijn:
 De transformatiedoelen voor de komende tien jaren zijn: een maatwerkgericht, nuchter en
solide sociaal domein.
Graag ontvangen wij uw advies over deze gekozen gemeentelijke koers. Is de koers
herkenbaar en een logisch gevolg van de trends en ontwikkelingen binnen de gemeente Het
Hogeland?
 Om deze transformatiedoelen te realiseren wordt ingezet op vier opgaven: Meer sociale
veerkracht, Meer preventie, Meer maatwerk en Meer innovatie.
Graag ontvangen wij uw advies over deze opgaven. Vindt u deze opgaven een logisch
gevolg van de transformatiedoelstellingen?
Natuurlijk kunt u daarnaast uw vragen en opmerkingen over het Koersdocument aan ons sturen.
Wij willen het Koersdocument en uw advies op 19 januari 2021 aanbieden aan het college, zodat
beide documenten in februari voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad. Als uw advies voor
ons aanleiding is om aanpassingen te doen in het Koersdocument dan hebben wij hiervoor tijd nodig.
Wij vragen u daarom om in de eerste week van januari, en bij voorkeur uiterlijk woensdag 6 januari
2021, uw advies te sturen. Wij begrijpen dat de tijd kort is, ook gezien de naderende feestdagen.
Wilt u ons laten weten als het u niet lukt om begin januari uw advies klaar te hebben?
Als u het wenselijk vindt dat ik aansluit bij uw vergadering in december om onze adviesaanvraag toe
te lichten en eventuele vragen te beantwoorden, dan doe ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

Marian Kielema
Beleidsmedewerker Samenleving & Sociaal domein

