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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft:  Advies regionale (ambtelijke) samenwerking 

 

 

Naaldwijk, 6 januari 2021 

 

 

Geacht college,  

 

U bent met de ontwikkelingen in het sociaal domein zeer actief aan de slag en doet dat in 

wisselende samenstellingen ook samen met andere gemeentebesturen. Inwoners een 

compleet samenhangend aanbod van diensten bieden is daardoor niet altijd eenvoudig. Als 

adviesraden in de regio Haaglanden proberen wij onze bijdrage te leveren. Dat trachten we 

te doen door in een vroeg stadium mee te denken. Dan kunnen onze adviezen meegenomen 

worden in uw beleidsontwikkeling. Om ons advieswerk goed te doen stemmen wij regionaal 

ook af. We hebben een regionaal voorzittersoverleg waarin we minimaal drie keer per jaar 

bijeenkomen. Doel is tot kennisdeling en afstemming van advisering te komen. De 

voorzitter van het directeuren overleg en de programmaleider inkoop jeugdzorg zijn 

inmiddels onze gast geweest en zullen dat in januari weer zijn.  

 

Om het op het complete sociaal domein goed te organiseren willen we graag direct contact 

hebben met de regionale ambtelijke voorportalen. Bij de inkoop van de jeugdzorg lukt ons 

dat nu. Maar verder nog niet echt, hoewel er veel bereidheid is. Voor ons is er daardoor 

weinig overzicht. Om dat wel te krijgen hebben wij daar uw hulp bij nodig. Voor u is het 

goed functioneren van die voor portalen vast ook lastig, maar niettemin belangrijk. Voor 

onze inwoners die afhankelijk zijn van het beleid in het sociaal domein is dat zeker het 

geval.  

 

We zouden u graag uitnodigen de ambtelijke voorportalen zo te organiseren dat een 

gestructureerd contact mogelijk is vanuit de adviesraden. Voor ons is dat moeilijk te 

organiseren. Het zijn immers uw ambtelijke ondersteuners. We realiseren ons dat deze 

vraag makkelijk te stellen is, maar misschien moeilijk te beantwoorden. Er is bij u voor 

zover we kunnen overzien, niet een punt  waar alle voorbereiding regionaal bij elkaar komt 

in het sociaal domein. We zijn ook graag bereid mee te denken over hoe goede afstemming 

en kennisdeling vorm kan krijgen.   

 

De verschillende adviesraden in de regio Haaglanden sturen eenzelfde brief aan hun 

colleges. 
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In de hoop op uw spoedige reactie, 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 


