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Bolsward, 17 september 2013

AAN

de leden van de raadscommissie
“Boarger en Mienskip”
van de gemeente Súdwest Fryslân

afschrift
betreft

college van burgemeester en wethouders
uitblijven reactie op het geagendeerde
ad agendapunt 10 van uw vergadering
van 25 september as.: actieve info “stand
van zaken transities en transformatie”

Geachte commissieleden,

Hierbij richten wij, het dagelijks bestuur van het wmo-platform SWF, ons tot u met de mededeling dat
het ons opnieuw niet mogelijk is een reactie te geven op het in de aanhef genoemde agendapunt.
Begin februari jl. hebben wij u, in afschrift van brief aan het college van burgemeester en wethouders,
op de hoogte gesteld van onze onvrede over het uitblijven van een reactiemogelijkheid op het
visiedocument “naar een veerkrachtig sociaal domein”.
Daarop zijn door u met de portefeuillehouder, en tussen de portefeuillehouder en onze dagelijks
bestuur “harde” afspraken gemaakt over: --inspraak & reactie-termijnen, -toezending van stukken, procesgang van de beleidsontwikkeling en de betrokkenheid daarbij van onze adviesorgaan (ván het
college/uw raad).
Wij hebben bovengenoemde actieve info: “stand van zaken transities en transformatie” opnieuw zelf
van de gemeentesite moeten halen en hebben geconstateerd dat het ons niet mogelijk is op deze
termijn, met consultatie van onze achterban, daarop te reageren.
Wij hechten aan een goed contact met uw commissie, vooral omdat in het komend jaar besluiten
zullen worden genomen die grote gevolgen (kunnen) hebben voor “de zwakkere inwoners van onze
gemeente”….wij stáán voor de belangen van die inwoners en trachten die belangen via ons netwerk
en achterban zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen, óók voor uw commissie.
Wij vinden het jammer dat dat nu wederom niet mogelijk is en hebben u daarvan op de hoogte willen
stellen.
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur
van het wmo-platform SWF,
EG Gaarlandt, voorzitter.Mw. M.I. Hogendoorn, secretaris.-

