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Geachte heer, mevrouw,
Inleiding
In deze brief informeren wij u over de oplossing die Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) en ons college onlangs zijn
overeengekomen rondom de wijkcentra. Dit onder andere naar aanleiding van de uitvoering van uw motie inzake De
Korenaere punt 5 over het personeel van SVW. In uw motie van 23 juni 2016 (RM016-0018) inzake de Korenaere
onder punt 5 draagt u ons college op om "zich in te spannen om de werkgelegenheid van het personeel van SVW zo
veel als mogelijk te behouden via een eventuele rechtsopvolger".
Tot slot willen wij u in deze brief een voorstel doen met als doel uw raad beter te faciliteren in uw rol als kaderstellend
en controlerend orgaan in het sociale domein en in het bijzonder bij de wijkcentra.
SVW maakt doorstart en personeel wijkcentra blijft in dienst
Stichting Verenigde Wijkcentra krijgt de gelegenheid om de komende twee jaar mee te bouwen aan de transformatie
van de wijkcentra. Op 30 november hebben ons college en SVW daar overeenstemming over bereikt. Op 1 december
heeft het bestuur van SVW het personeel hierover ingelicht. De personeelsleden blijven ook na 1 januari in dienst van
SVW. WijZijn Traversegroep heeft zich deze week teruggetrokken uit de maatschappelijke aanbesteding voor de
wijkcentra waarop wij besloten hebben de maatschappelijke aanbesteding stop te zetten. SVW en WijZijn gaan in
samenwerking en in opdracht van de gemeente werken aan de transformatie van de wijkcentra. Daar worden
momenteel door de betrokken partners afspraken over gemaakt.
Ons college is blij dat er door deze stap duidelijkheid en zekerheid wordt geboden aan zowel de gebruikers van de
wijkcentra als aan het personeel van SVW.
Wij willen u voorafgaand aan de beeldvormende vergadering van de raad van vanavond om 18.45 uur de gelegenheid
bieden tot het stellen van vragen over deze nieuw ontstane situatie.
Voorstel om wijkcentra mee te nemen in raadswerkgroep en monitoring sociaal domein.
Om als raad goed te kunnen anticiperen op de veranderingen in het sociale domein is de raadswerkgroep sociaal
domein ingesteld die voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van de politieke meningsvorming en
besluitvorming in de reguliere raadscommissie en raad . Goede monitoring van de ontwikkelingen in het sociale domein
is hierbij essentieel. Door dit te faciliteren zal uw raad beter in positie worden gebracht om uw rol als kaderstellend en
controlerend orgaan in het sociale domein te kunnen uitoefenen.
We constateren echter dat de monitoring van de wijkcentra in het sociale domein tot nu toe onderbelicht is gebleven.
Ons college wil dan ook uw raad voorstellen om bij de monitor sociaal domein expliciet aandacht te schenken aan de
wijkcentra. Tevens willen wij voorstellen om in de cyclus van de werkbijeenkomsten , zoals afgesproken met de

raadswerkgroep, ook de wijkcentra te betrekken. Door te voorzien in een monitor sociaal domein, inclusief wijkcentra,
en een of meerdere werkbijeenkomsten over de wijkcentra zal de raad beter gefaciliteerd worden .

Vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. drs. S.P.M.
Verstraten, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
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