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Betreft: reactie op adviesaanvraag Organisatorisch model RIW

Kopie:

Geachte heer Leijdekkers,
Hierbij reageert de Participatieraad Maasdriel op uw verzoek (van 11 december 2013) om
uiterlijk 14 januari 2014 advies uit te brengen over het voorstel van de programmaraad
Participerend van de Regio Rivierenland om te komen tot de vorming van een
organisatorisch model Regionale Infrastructuur Werk & Inkomen (RIW).
Voorafgaand merkt de De Participatieraad op dat de nota hem pas na 11 december jl. is
bezorgd, een van de redenen waarom hij pas nu advies uitbrengt. De raad hoopt dat dit
beknopte advies alsnog in de verdere beleidsvorming kan worden meegenomen.
Daarnaast bevreemdt het de raad dat hij indertijd niet in de gelegenheid is gesteld advies uit
te brengen over het zogeheten inhoudelijk model voor een regionale infrastructuur, dat ten
grondslag ligt aan het nu ter advisering voorgelegde organisatorische model.
De Participatieraad heeft met veel belangstelling kennis genomen van de desbetreffende
nota's, die gericht zijn op de verdere uitwerking van een Gemeenschappelijke Regeling met
openbaar lichaam. Hij acht het in algemene zin positief dat gestreefd wordt naar een
samenwerkingsverband van gemeenten omdat daarmee schaalvoordelen kunnen worden
behaald; dit wordt des te belangrijker in het perspectief van de voorgenomen decentralisaties
van sociaal beleid (Participatiewet, overhevelingen vanuit de AWBZ naar de WMO et cetera).
Ook is de raad van oordeel dat de nota's met betrekking tot laatstgenoemd model goed zijn
uitgewerkt en een degelijke invulling bevatten van de relevante aspecten van de beoogde
regionale infrastructuur. De raad ziet hierin ook garanties dat voldoende rekening wordt
gehouden met de aandachtspunten die hij heeft geformuieerd in zijn advies van 16 juli 2013
over de visienota sociaal beleid, aandachtspunten die de wethouder (namens het college
van B&W) heeft onderschreven in zijn reactie van 30 juli 2013.
Een en ander neemt niet weg dat de raad aanbeveelt meer individuele burgers en potentiele
clienten te betrekken bij de verdere uitwerking van het model om te komen tot een regionale
infrastructuur werk & inkomen. Aandachtspunt lijkt ons dat de gemeente regie houdt en de
burger centraal blijft staan.
De raad vraagt u de gemeenteraad te informeren over dit advies, en is gaarne bereid te
zijner tijd te adviseren over de implementatie van de beoogde regionale infrastructuur.
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