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Reactie op ongevraagd advies toegankelijk-
heid website sociaal plein Wesiland

Geachte heer Vgrhoeven,

Dank voor uw advies over het sociaal plein van de gemeente Westland (28 april 2016). Uw advies
hebben wij meegenomen in het opstellen van het sociaal beleidskader en het bijbehorende uitvoe-

-ringsnrogramma- GrAag geven wii via deze hrief aan hoe wij naar de loekomst van hel sociaal
plein kijken, met excuus van onze kant voor de late reactie.

Wij zijn het, om te beginnen, van harte met u eens dat het sociaal plein in de informatievoorzie-
ning aan inwoners tekort schiet. Destijds hebben we, om praktische redenen, inderdaad gekozen
voor een standaardoplossing met gebruik van landelijke content. Met de ervaringen in de afgelo-
pen jaren moeten wij constateren dat dit niet de juiste keuze is geweest en dat het geen overzich-
telijke site is die antwoord geeft op de vragen van inwoners.

ln het sociaal beleidskader 2016 - 2O2O hebben wij daarom opgenomen dat wij opnieuw naar de

informatievoorziening in het sociaal domein willen kijken. ln het project'Van denken naar doen'
(onderdeel van het uitvoeringsprogramma, p.53) kijken we hoe we zowel voor burgers als profes-

sionals de informatievoorziening kunnen verbeteren. ln 2017 moet de informatievoorziening ver-
beterd zij n. We kijken hierbij ook naar andere oplossingen als het sociaal plein en denken bij-
voorbeeld aan community/forum-oplossingen. Samen met professionals en inwoners willen we dit
vormgeven- Uw ervaringen en tips nemen we hierin graag mee.

Kortom, het verbeteren van de informatievoorziening heeft onze aandacht, mede dankzij uw aan-
geven. Voorop staat dat inwoners moeten weten waar ze terecht kunnen met vragen rondom hulp
en ondersteuning en professionals moeten weten wat het aanbod is waarmee zij inwoners kunnen

ondersteunen !

wethouders van Westlandoo
(,
J

H oog achtend
burgemees,lé..r"en

de burge

GEMEENTE

de


