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: ongevraagd advies Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen 2017-2019

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 1 september 2016, waarin u het Uitvoeringsprogramma Werk en
Inkomen 2017 – 2019 ter kennisneming aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt, komt de
Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en een ongevraagd advies.
In de eerste plaats spreekt de Adviesraad zijn waardering uit over de door uw College geboden
mogelijkheid van een mondelinge toelichting, die onlangs op enthousiaste en heldere wijze door één van
uw beleidsambtenaren is gegeven.
De Adviesraad heeft veel waardering voor de inhoud van het Uitvoeringprogramma Werk en Inkomen,
waarin helder wordt beschreven, hoe uw College in de periode 2017 -2019 de beide hoofddoelen in het
kader van de Participatiewet wil realiseren.
Dit Uitvoeringsprogramma schetst daarmee naar de mening van de Adviesraad een meer gedetailleerde
beleidsrijke aanvulling op het Beleidsplan Sociaal Domein 2017 -2019.
Over het zo mogelijk tegelijkertijd uitbrengen van de beleidsrijke uitvoeringsprogramma’s met het
Beleidsplan Sociaal Domein heeft de Adviesraad u al eerder advies uitgebracht.
De Adviesraad schat de aard en omvang van de voorgestelde maatregelen en actiepunten als behoorlijk
ambitieus in. Veel zaken dienen nog nader afgesproken en onderzocht te worden, terwijl onderliggende
uitvoeringsprocessen nog aangepast en uitgebreid dienen te worden. Naar de mening van de
Adviesraad kan voor een adequate aanpak het laatste niet zonder het eerste.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College tijdig een plan van aanpak op te stellen om de
uitvoeringsprocessen goed in lijn te zetten met uw streven de ambitieuze doelstellingen van het
Uitvoeringsprogramma Werk en Inkomen te kunnen realiseren. De Adviesraad stelt het op prijs een ter
zake opgesteld plan van aanpak ter kennisneming te mogen ontvangen.

Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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