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Geachte heer, mevrouw,
Op het raadsoverzicht lopende zaken staan nog een aantal onderwerpen, waarover wij u
graag willen informeren.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Horn hebben wij toegezegd ons te laten
informeren door Meerwaarde over eventuele bedreigingen aan hun loket en andere
klachten.
Wij zijn direct in contact getreden met Meerwaarde. Hieruit is gebleken dat er geen
geweldsincidenten hebben plaatsgevonden. Afgesproken is dat wij met betrekking tot DigiD
niet meer naar Meerwaarde verwijzen. Deze kwestie is dus direct na het stellen van de
vraag in overleg met en tot tevredenheid van Meen/vaarde opgelost. Inzake het gebruik van
DigiD heeft uw raad op 3 december 2013 een uitgebreide toelichting ontvangen.
Naar aanleiding van een vraag van de PvdA hebben wij toegezegd de aantallen van wel en
niet opgevolgde adviezen van professionele organen op een rij te zetten. Bovendien hebben
wij toegezegd in kaart te brengen waarom een gedeelte van de adviezen niet wordt
opgevolgd en waarom.
Helaas hebben wij moeten vaststellen dat deze informatie niet eenvoudig beschikbaar is,
omdat buiten het dossier niet nog eens centraal werd bijgehouden. Dit betekent dat de
gevraagde informatie alleen te verkrijgen is door handmatig alle dossiers door te nemen.
Inmiddels is wel geregeld dat in het meldingsformulier zichtbaar is welke professionele
organisatie heeft geadviseerd. De algemene indruk is (maar zonder dossieronderzoek dus
niet te staven met cijfers) dat alleen in uitzonderlijke situaties wordt afgeweken van de
externe adviezen. De medewerkers zijn hierop ook in de nieuwe samenstelling na de
reorganisatie opnieuw op geïnstrueerd.
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W/y zeggen toe dat het vervolg van het PvA, het functioneel (uitvoerings)ontwerp halverwege
2013 naar de raad komt.
Dit betreft het koersdocument. Eerder werd dit inderdaad functioneel ontwerp genoemd. Het
is bekend dat deze inmiddels door uw raad is behandeld. Het volgende bestuurlijke
document wordt het meerjarig beleidsplan sociaal domein. Deze staat gepland voor juni
2014 in het college. Voorts kunt u nog een compacte voortgangsnota in februari/maart
verwachten.
Met betrekking tot de evaluatie en aanbevelingen Wmo-beleid in verband met de Awbz
pakketmaatregel vroeg Groen-Links om een jaarlijkse evaluatie. Wij hebben toegezegd op
deze wens terug te komen.
Wij kunnen toezeggen dat deze wens wordt meegenomen in de reguliere rapportages
inzake het Sociaal Domein. Begin april 2014 is er duidelijkheid over uitgangspunten voor
overeenkomsten, kwalitatieve en financiële monitoring en verantwoording. Wij willen in april
een informatieve bijeenkomst voor de raad beleggen over dit onderwerp. De invulling van de
wens van GroenLinks wordt hierin meegenomen.
De heer Hom heeft een vraag gesteld inzake net gepubliceerde CPB-cijfers en in het
bijzonder over de Wmo-kosten. De heer Van Groenigen heeft aanvullend gevraagd om de
raad in de tussentijd op de hoogte te houden.
Wij hebben al toegezegd in de reguliere Wmo-rapportage specifiek hieraan aandacht te
besteden. Voorts zal middels de reguliere planning en control cyclus de raad de op de
hoogte worden over de kostenontwikkeling, zoals dit ook laatstelijk is gebeurd bij de
behandeling van de Najaarsrapportage.
Op korte termijn zullen wij nog terugkomen op de toezeggingen met betrekking tot de motie
"Bruisend hart van Getsewoud" (hierover ontvangt u deze maand een procesbrief), het
sociaal bedrijf en de vraag wat het college extra kan doen voor de senioren.
Wij verwachten u hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
bu/gen/eester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
„de sectetkris,
de bCird(emeester

t

rugman

Onskenmerk
Volgvel

HK10025
3

Verzendlijst t.b.v. FM/DRM

steiler : HCM Koning
Telefoon : 023-5674903
Geadresseerde : Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer
Uw brief
Bijlage(n)
Onderwerp

Geen
Raadsoverzicht lopende zaken

Kenmerk

Digitale afschriften aan:
-

Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)

-

h.koning@haarlemmermeer.nl
tijmen.smit@haarlemmermeer.nl.
H.Koning@haarlemmermeer.nl
M.Strootmann@Haarlemmermeer.nl

-

Alexander.van.Mazijk@haarlemmermeer.nl
steffe.bak@haarlemmermeer.nl
edwin.bak@haarlemmermeer.nl

Papieren afschriften aan:

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:
Regels m.b.t. postverzending:
Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;
indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen;
bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie;
afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen.

