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Onderwerp

Reactie op uw advies over de Visie op Welzijn

Geachte heer Kool en heer van Wanrooij,
Op L7 februarijl. ontvingen we uw advies over de concept-Visie op Welzijn. Uw advies sturen
we zoals afgesproken, samen met de concept-Visie op Welzijn, naar de Opiniecommissie
Sociaal Bestuurlijk.
We hebben ambtelijk op 30 januari met u besproken hoe u betrokken wilt zijn bij de

ontwikkeling van de Visie op Welzijn. We bespraken dat de Adviesraad Sociaal Domein aan de
ene kant pas formeel adviesrecht heeft in de fase van besluitvorming. Maar dat het aan de
andere kant in de afgelopen jaren gebruikelijk is geworden (bij de beleidsontwikkeling voor de
Wmo) dat u ook in de ontwikkelfase input levert.
We hebben in het overleg van 30 januari de volgende afspraken gemaakt:

-

U ontvangt van ons de concept-Visie op Welzijn, en bepaalt op basis van de notitie of u

advies wilt uitbrengen.

-

Als u advies uitbrengt, dan voegen we dit advies toe aan het dossier dat we ter opiniëring
naar Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk zullen sturen. De Opiniecommissie kan het
advies dan als input gebruiken voor de opiniërende vergadering.

Volgvel

Ons kenmerk

GTnnEENTE

Oss

2

Omdat de inhoud van het advies als input voor de opiniërende vergadering gebruikt kan
worden, zal er geen schriftelijke inhoudelijke reactie vanuit het college op het advies
gegeven worden.

Ik wil u hierbij bedanken voor uw advies. En ik hoop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendel ij ke groet,
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

T. van Kessel
Wethouder Wmo c.a.

