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Geachte adviesraad,
Op 26 oktober ontvingen wij uw brief “ongevraagd advies inzake nieuwe afspraken over lichte
ondersteuning”. In deze brief laten wij u weten hoe we met uw advies aan de slag gaan.
Algemene advies
U geeft aan dat u de door ons gewenste ontwikkelingen onderschrijft. Daarbij geeft u aan dat u het
een goede zaak vindt dat we deze ontwikkelingen gaan borgen door te werken met een integraal
uitvoeringsplan en een gezamenlijke inhoudelijke verantwoording door de betrokken organisaties.
Uiteraard vinden wij het goed om te horen dat de inhoudelijke ontwikkelingen die wij voorstaan
aansluiten bij de visie van de adviesraad. Zoals u zelf al aan geeft zijn deze ontwikkelingen niet nieuw.
Door op een andere manier te gaan sturen op samenwerking en een integrale, vraaggerichte aanpak
denken we hier wel een impuls aan te kunnen geven.
Adviezen omtrent het meten van resultaten
Zoals u terecht opmerkt hebben we in de subsidie uitvraag alleen beschreven hoe we de resultaten
op individueel (klant)niveau willen meten. Daarbij sluiten we aan bij de wijze waarop resultaatmeting
in de Jeugdhulp en Wmo begeleiding (vanaf 2019) wordt vormgegeven.
De wijze waarop we de maatschappelijke effecten willen meten, moeten we nog uitwerken. In
overleg met de betrokken organisaties is het idee ontstaan om per kern een 0-meting uit te voeren
en hierover met inwoners in gesprek te gaan.
De uitkomsten van de 0-meting en de gesprekken zullen bepalend zijn voor de doelen die we met
elkaar gaan stellen en voor de inrichting van monitoring daarop. Wij zullen uw adviezen omtrent
resultaatsturing hierin meenemen.

Postbus 73
5120 AB Rijen
Telefoon 14 0161
E-mail: info@gilzerijen.nl

*17uit32628*

Adviezen omtrent het betrekken van vrijwilligers
U adviseert ons vrijwilligers actief te betrekken. Dit advies nemen we graag over. Vrijwilligers krijgen
een belangrijke rol in het ophalen van de vraag en in het vertalen van de vraag naar de uitvoering van
ondersteuning door beroepskrachten.
Advies om de mogelijkheid te bieden aan nieuwe organisaties om toe te treden
Dit advies komt overeen met het standpunt van ons college.
We attenderen andere organisaties op de ontwikkelingen via de nieuwsbrief sociaal domein en in
relatiegesprekken die we met hen hebben. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting krijgen we
in 2018 beter zicht op welke aanvullende kennis en kunde nodig is en kunnen we daar gericht nieuwe
organisaties voor benaderen.
Vragen?
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan gerust contact op met Marleen Loots. U
kunt haar bereiken op telefoonnummer 088-3821364 of via e-mailadres marleenloots@abg.nl.
Natuurlijk kunnen wij ook een toelichting geven tijdens een vergadering van de adviesraad. Wilt u
daarvan gebruik maken? Laat het dan even weten aan Marleen Loots.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

Piet Sprangers
Domeinmanager Sociaal
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