ir

r1

'r , WESTLAND
Po sta d re s:

Postbus í 50
2670 AD Naaldwijk
B

Adviesraad Sociaal Domein Westland
T.a.v. de heer N. van der Knaap
Zalmstreek 21
3192 MC ROTTERDAM-HOOGVLIET

UW BRIEF
1

UW KENMÊRK

ZAAK./PROJ ECTN

2-O3-2020

CO

NTACTPE RSOO

R

DOCU ME NTNR

21
N

M. Veldhoven

ezo

e ka d

res:

Laan van de Glazen Stad 1
2672 ÍA Naaldwijk
Í 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

BIJLAGE(N)

-0080126

CLUSTER

TELÊFOONNUMMER

DATUM VERZONDEN

Bele id

(o174) 673352

23-4- 2021

ONDERWE RP

Advies ASDW n.a.v. Onderzoek Sociaal
Domein in Westland (AEF)

Geachte heer Van der Knaap,
Met onze brief nummer 20-0085764 stuurden wij u reeds op 16 maart 2020 een reactie op uw
brief. Wij hebben echter begrepen dat deze brief u niet per post heeft bereikt en uw vraag dus
nog steeds als onbehandeld staat aangemerkt.

Wij sturen u onderstaand alsnog een reactie waarin de oorspronkelijke tekst van de hand van Mariel Visée is verwerkt. Mevrouw Monique Veldhoven is thans de nieuwe contactpersoon inzake dit
onderwerp.
Op 12 maart 2020 hebben wij uw reactie ontvangen op het door ons toegezonden en toegelichte
AEF rapport over het Sociaal Domein in Westland, waarvoor onze dank.
Daarnaast danken wij de heer Meesters voor zijn persoonlijk initiatief tot het opstellen van een
rapport waar wij met belangstelling kennis van hebben genomen.
Naast het uiten van uw zorgen in dit schrijven hebben wij tijdens het plenaire overleg van uw adviesraad op 11 maart jl., waarbij wethouder Piet Vreugdenhil aanwezig was, goed gehoord waar
uw zorgen zich op richten.
Wij begrijpen uw zorgen, zeker omdat de aanleiding voor dit onderzoek en transformatieopgave
ingegeven is door grote financiële tekorten op de Jeugdzorg. Het vormgeven aan de transformatie
zal zich echter niet beperken tot de Jeugdzorg maar gericht worden op het brede sociaal domein
waarbij naast financiële aspecten ook de aspecten kwaliteit en effectiviteit van dienstverlening en
ondersteuning worden meegenomen.
Graag gaan we tijdens de planvorming van de transformatie met uw adviesraad in gesprek waardoor u in de gelegenheid wordt gesteld om hiervoor suggesties en kennis vanuit uw achterban
kenbaar te maken. Hiervoor zal via de gebruikelijke weg een afspraak worden gemaakt.
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lnmiddels heeft eind 2020 een eerste kennismaking met Marko Kramer, transformatie manager, en
uw raad plaatsgevonden. De daarbij gehouden presentatie is u daarna toegezonden.
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Wij vertrouwen er op u hiervoor voldoende te hebben geïnformeerd
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