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Geacht Bestuur,
In de overgangsperiode naar de stelselwijziging en de voorgenomen fusie willen wij u
verzoeken onze correspondentie ook onder de aandacht te brengen van de verschillende
Gemeenteraden. Immers, zoals bij genoemde verordening is de Gemeenteraad het
besluitvormend orgaan en niet het Algemeen Bestuur. Ook willen wij u verzoeken ons vorige
advies met betrekking tot de fusie onder de aandacht te brengen van de verschillende
Gemeenteraden. Tot slot wat betreft het kanaliseren van de adviesfunctie van de raad willen
wij u vragen - overigens wetend hoe complex de afstemmingsproblematiek is - toch ook
rekening te houden met het tijdig kunnen adviseren door de raad. Nu is ons vaak onbekend
voor welke datum ons advies bekend moet zijn. Aansluitend willen wij u ook vragen binnen
een redelijke termijn van vier weken te reageren. De tussentijdse contacten met het
Regieteam zijn overigens goed en informatief.
Verordening wachtlijstbeheer
Aansluitend op ons advies met betrekking tot de voorgenomen fusie, willen wij hier opnieuw
en nog meer overtuigd onze vrees uitspreken voor verdringingseffecten binnen het nieuw op
te richten werk- leerbedrijf. Sterker: in de genoemde verordening zien wij die vrees voor
verdring effecten bevestigd. Zo in de toelichting: "....geeft als voordeel dat vanuit de
verantwoordelijkheid voor verschillende beleidsterreinen op het terrein van de sociale
zekerheid ( Het mag in dit citaat tussendoor misschien opgemerkt worden dat de in uw
documenten gebruikte taal soms zeer ontoegankelijk is; dat meer nog dan hier, zogezegd,
beleidsterreinen over elkaar schuiven en efficiëntie over elkaar tuimelt) efficiënt gewerkt kan
worden met efficiënte inzet van middelen. Door WWB gerechtigden met voorrang te plaatsen
komen WWB middelen vrij en kunnen reïntegratiemiddelen achterwege blijven”. Het zal
duidelijk zijn dat het voor de raad ongewenst is dat een dergelijk voorrangsbeleid vorm krijgt
en het probleem van de wachtlijst van WSW geïndiceerden nog verder verscherpt. De vraag
die zich opdringt is, tot hoever reikt dit voorrangsbeleid? Is dit grenzeloos? Of zijn er
beperkingen die zijn neergelegd in andere beleidsdocumenten, maar hier niet genoemd? En
bent u bereid extra te investeren in het oplossen van de wachtlijstproblematiek? Het zijn
vragen die de raad graag beantwoord wil zien. Temeer, omdat de wachtlijstproblematiek ook
al wordt verscherpt door de aangekondigde rijks bezuinigingen op de WSW. Een andere
vraag in dit verband is, wat de invloed van die bezuinigingen is op het voorgenomen beleid.
De raad hoort graag uw reactie.
Vriendelijke groeten,
Drs. H.A. van der Veen (voorzitter)
S. van der West (secretaris)

