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Betreft: Aanvulling: ongevraagd advies Doorontwikkeling Participatiewet

Geacht College,
Naar aanleiding van onze reactie van 19 mei jl. om advies te kunnen uitbrengen m.b.t het
Raadsbesluit Doorontwikkeling Participatiewet zoals dat voor 3 juni as. op de agenda staat van de
Raadsvergadering, doen wij u hierbij ons advies toekomen
Het advies is gebaseerd op Bijlage 1 Doorontwikkeling Participatiewet in een regionale
samenwerking.pptx.
De presentatie riep bij ons vragen op die we bij dezen aan u voorleggen.
1)

Dia nr. 8 De maatschappelijke opgave (iv)
U benoemt verbeteringspunten op het gebied van effectiviteit en kwaliteit van de
dienstverlening. In het voorstel worden de huidige diensten c.q. functionarissen veelal
samengevoegd in de N.E.i.o. Welke verbeteringen zijn in het voorstel verwerkt?

2)

Dia nr. 17 De ambitie voor de komende jaren (iii)
We zien dat de prognose slechts een eenvoudige trend naar een verviervoudiging is van
de huidige aantallen. Waar het o.i. om gaat is dat de vraag naar gepast werk binnen de
gemeentes met passend aanbod gevolgd kan worden. Kunt u de prognose voor
Roerdalen nader toelichten?

3)

Dia nr. 22 5. De gewenste regionale infrastructuur (ii) en
Dia nr. 26 7. Wat worden de taken van de N.E.i.o.? (i)
We denken dat tussen de taakverdeling van de gemeente en de N.E.i.o een doublure
ontstaat in het Plan van Aanpak en de diagnose voor een passende route naar werk.
Kunt u aangeven hoe de uiteindelijke beslissing over het Plan van aanpak genomen wordt
als er verschillen van opvatting zijn tussen de betrokken functionarissen? Is er een
regisseur die de uiteindelijke beslissing neemt?
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4)

Dia nr. 28 8. De migratie
De overgang van Westrom naar N.E.i.o kan met name voor de doelgroep veel onrust
brengen. Goede communicatie, voor zowel de direct betrokkenen alsook voor alle
inwoners van de Gemeente Roerdalen, is een belangrijke voorwaarde om onrust te
voorkomen. Hoe is dit in uw voorstel opgenomen?

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen,
De voorzitter,

J.W.Haenen
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