
Aan de raadsleden, 
 
Bij de behandeling van de langetermijnagenda in de commissie Welzijn van 17 mei heb ik toegezegd 
(T-341) om vóór 1 juni met een overzicht te komen van de gevolgen van de capaciteitsproblemen in 
het Sociaal Domein voor de acties uit de termijnagenda. Hierbij gaat het met name over de 
beleidscapaciteit. Daarnaast heeft u de gemeentesecretaris gevraagd om de raad regelmatig te 
informeren over de capaciteitsproblemen. 
 
Voor de toezeggingen van mei en juni heeft u de status in de LTA kunnen lezen. U heeft kunnen zien 
dat toezeggingen zijn afgerond of worden afgerond. Hierin ontbreekt M-038 “Preventie aanpak 
Hechtingsproblematiek bij kinderen”. Deze RIB is inmiddels aangeboden aan de griffie.  
Daarnaast T-328 die betrekking heeft op “Taalonderwijs en Integratie”. Deze RIB zal in juni en niet 
vóór 1 juni worden aangeboden omdat we van de ketenpartners nog niet alle informatie hebben 
ontvangen. 
Voor de maanden september en oktober gaan we ervan uit dat we de termijnen gaan halen, maar 
houden wel een slag om de arm. Dit zullen wij in de zomer definitief beoordelen en zodra het kan u 
hierover informeren. Daarnaast zijn er nog een aantal toezeggingen die geen termijn kennen. Deze 
zullen we zo spoedig mogelijk voorzien van een datum. 
Ook wil ik u erop wijzen dat de gevolgen van de capaciteitsproblemen in het Sociaal Domein ook van 
toepassing is op het behalen van de resultaten binnen de begroting. Hiervoor zullen we u via de 
geëigende rapportages (m.n. de bestuursrapportage) op de hoogte stellen. Mocht er aanleiding toe 
zijn dan zal ik u hier eerder over informeren. 
 
Tot slot heb ik met de gemeentesecretaris afgesproken dat hij u in september informeert over de 
ontwikkelingen van de capaciteitsproblemen en welke acties zijn ondernomen om deze op te lossen. 
 
Ik verwacht dat ik met deze beantwoording tegemoet kom aan de toezegging van 17 mei jl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yolan Koster  
 


