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Uw brief van  Ons kenmerk 1080838 

Uw kenmerk  Bijlage  

Datum 12 november 2020 Behandeld door M. Kraaijeveld 

Onderwerp Reactie op advies transformatieplan/taskforce Team Adviseurs Dagelijks Leven 

    

Geachte heer, mevrouw, 

 

Via deze brief ontvangt u zoals toegezegd een formele reactie namens het college. 
 
De adviezen van de Sociaal Domein Raad (SDR) worden door het college als zeer waardevol gezien. 
We waarderen het dat het advies in gaat op verschillenden onderdelen. In de gesprekken die met de 
SDR gevoerd zijn, is ingegaan op hoe we de uitwerking van de plannen zeer zorgvuldig ter hand 
zullen nemen.  
 
Transformatieplan  
Met u is het ook onze zorg om de kwetsbare groepen in onze samenleving te ontzien en het sociale 
gezicht van Nijkerk te behouden. Het Transformatieplan is een kadernota en visiedocument. Verdere 
uitwerking en concretisering vindt plaats in een uitvoeringsplan. Zoals afgesproken wordt u daar tijdig 
bij betrokken. Investeringen op gebied van training, scholing en ICT zijn meegenomen in het 
Mijlpalenplan over de doorontwikkeling van de organisaties, dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.  
Een van de aspecten van de uitvoering van het transformatieplan is dat wij efficiënt en effectief met 
middelen om zullen gaan. Onze gemeente probeert via de VNG extra financiële middelen voor het 
sociaal domein te verkrijgen. De overschrijdingen vinden plaats in het sociaal domein en daar ook 
vinden we dat de oplossingen gezocht moeten worden.  
 
Bezuinigingen  
Vanzelfsprekend zullen de bezuinigingen en de transformatie goed gevolgd worden en zullen we 
regelmatig verslag doen. Naar aanleiding van de participatie hebben we besloten de 
bezuinigingsvoorstellen wat betreft het voorliggend veld voor nu niet uit te voeren. De 
bezuinigingsvoorstellen worden betrokken bij de transformatie en afgewogen bij de inkoop van 2022 
en verder.  
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Zoals in onze gesprekken aangegeven nemen we de wens van de Sociaal domein Raad serieus dat u 
graag bij de plannen betrokken wilt worden. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Wethouder van gemeente Nijkerk, 

 
 
 
 
 

N. Aboyaakoub-Akkouh 
 
 
 

 


