(plv) leden van de Drechtraad,
Cc:
Portefeuillehouder Sociaal / Werk,
de heer E van de Burgt,
Directeur Sociale Dienst Drechtsteden,
mevr Y.S.M. Bieshaar.

Dordrecht, 24 november 2014.

Betreft: advies Uitvoeringsprogramma 2014 - 2018.

Beste heer, mevrouw,
Binnenkort besluit u over de inhoud van het programma dat u de komende vier jaar gaat
uitvoeren.
In juni heeft de Cliëntenraad over het voorbereidende stuk al een advies gegeven. Hiermee
willen we nadrukkelijk nog enkele andere elementen onder de aandacht brengen die in de
komende periode van belang zijn.
Scholing
Er is binnen de regio veel vraag naar technisch personeel. Vaak kan niet aan de vraag
worden voldaan. Daarnaast is het beleid er nu op gericht om alleen opleidingen aan te
bieden die direct leiden tot een passende werkkring. Zij die een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt hebben komen daar dan niet voor in aanmerking.
Wij adviseren u, juist voor hen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, (30+-ers)
scholings- en trainingsfaciliteiten beschikbaar te stellen. Dit kunnen verkorte vakgerichte
opleidingen zijn. Zij kunnen dan later wel voor een functie in aanmerking komen. Mogelijk
kunnen ook ouderen, bv. een BBL-opleiding volgen, zodat zij op middellange termijn wel
worden gevraagd.
Financiële mogelijkheden
De decentralisaties in het sociaal domein gaan gepaard met bezuinigingen. Tegelijkertijd
worden er soms extra middelen beschikbaar gesteld op het terrein van armoedebestrijding
(Klijnsma-gelden). Deze middelen zijn om bestaand armoedebeleid te intensiveren maar ook
om nieuw armoedebeleid te initiëren, niet om bezuinigingen op te vangen.
We adviseren u daarom uitdrukkelijk om de middelen aan te wenden voor de doelgroepen
waarvoor ze bestemd zijn. Daarnaast is het van belang dat deze middelen eenvoudig
toegankelijk zijn voor de doelgroepen.
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Noodhulp
In de huidige tijd, waarin steeds meer volgens protocollen, procedures, richtlijnen, wetten
wordt gewerkt zijn er ook mensen die, om wat voor reden dan ook tussen de wal en het
schip belanden. Mensen die om duidelijke of onduidelijke redenen geen middelen van
bestaan meer hebben. In een aantal steden is daarvoor een noodfonds opgericht ‘stichting
Urgente Noden’. Wij adviseren u om uw medewerking te verlenen aan de realisatie van een
dergelijk fonds in de Drechtsteden.

Met vriendelijk groet,

William Nederpelt
Voorzitter
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