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Geachte heer Reijenga, 

 

Uw brief van 28 oktober met het advies van de Adviesgroep Participatie Wmo en WWB 

over de Verordening Cliëntenparticipatie sociaal domein en het Reglement 

Participatieraad sociaal domein hebben wij in goede orde ontvangen. Hiervoor onze 

hartelijke dank. Hieronder treft u onze reactie aan.  

 

Algemeen 

Er komen veel veranderingen op ons af in het sociaal domein die een grote impact 

kunnen hebben op de inwoners van onze gemeente. Vanuit Krachtig Noordoostpolder 

gaan wij er van uit dat de meeste mensen zichzelf redden met ondersteuning van hun 

netwerk en zo nodig met passende algemene voorzieningen. Voor de mensen die het 

echt niet zelf kunnen, blijft de gemeente een vangnet. Bij het opstellen van beleidskaders 

vinden wij het van groot belang dat professionals en (vertegenwoordigers) van 

doelgroepen betrokken worden, zodat wij de juiste beleidskeuzes kunnen maken. Als 

Participatieraad sociaal domein heeft u een belangrijke rol bij de vertaling van de 

behoeften van doelgroepen en professionals in een advies voor het college. Wij zien uw 

toekomstige adviezen over voorgenomen beleidskeuzes en over signalen die u opdoet in 

de samenleving dan ook met belangstelling tegemoet.  

 

Inhoudelijk 

In uw advies over de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein en het Reglement 

Participatieraad sociaal domein heeft u een aantal inhoudelijke adviezen gegeven. Deze 

adviezen zijn overgenomen in de verordening en het reglement.  

 

 



 

 

Tenslotte 

Hierbij danken wij u nogmaals hartelijk voor het uitgebrachte advies. Wij zien uit naar 

een verdere samenwerking met de Participatieraad sociaal domein met als gezamenlijk 

doel dat alle inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 


