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Onderwerp: Collegebrief heroriëntatie op opdracht samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen
Lekstroom
In de collegebrief 'heroriëntatie op opdracht samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen
Lekstroom’ van 09-05-2018 geeft het College aan dat een nieuwe opdracht aan de GR WIL
noodzakelijk is geworden, omdat sinds de oprichting van de GR WIL tal van interne en externe
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. D66 onderstreept de noodzaak van een nieuwe
bestuursopdracht aan de GR WIL en staat positief tegenover een heroriëntatie die uiteindelijk tot deze
nieuwe opdracht moet leiden. De brief roept echter een aantal vragen op die wij graag beantwoord
zien.
Wij hebben de volgende vragen aan het college:
1) In de collegebrief wordt aangegeven dat een externe adviseur de heroriëntatie op de nieuwe
opdracht aan de GR WIL zal uitvoeren. Wat is de precieze opdracht die aan deze externe
adviseur is meegegeven en ten grondslag ligt aan de heroriëntatie?
2) Gaat de externe adviseur in dit traject ook in gesprek met de raad, om onze ervaringen en
inzichten te horen?
3) Kan het college aangeven in hoeverre en op welke manier de raad wordt betrokken bij de
totstandkoming van de uiteindelijke nieuwe bestuursopdracht aan de GR WIL?
4) D66 onderstreept dat de ‘vóórkant’ van de GR WIL meer lokaal moet worden ingevuld.
Uitbreiding van initiatieven als de Houtense Werktafel is hier een voorbeeld van. Staan de
colleges van de andere deelnemende gemeenten hier hetzelfde in, of kijken zij anders naar het
principe ‘lokaal, tenzij’?
5) Er wordt in de collegebrief gesproken over een gezamenlijk voorstel voor een nieuwe opdracht
aan de GR WIL. Zou het mogelijk zijn dat in deze opdracht een gedifferentieerde
dienstverlening per gemeente wordt meegegeven?
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