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Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Beleidsplan
Pa rticipatiewet Leiderdor p 202O

Geachte heer Van der Zande,

om te beginnen spreken wij onze waarderíng uit dat het uw raad is gelukt onder
deze lastige omstandigheden en binnen de gegeven betrekkelijk korte termijn uw
advies uit te brengen over het concept Beleidsplan Participatiewet Leiderdor p 2o20.
ln de toelichting meldt u dat in het trajeciïoorafgaand aan uw advies op ambtelijk
niveau veelvan uw vragen zijn weggenomen. we vinden dit prettig om te lezen.
Hierdoor heeft u uw advies kunnen beperken tot een relatief gering aantal
aandachtspunten. ln deze brief gaan wij daar puntsgewijs inhoudelijk nader op in,
waarbij we tevens aangeven of en in welke vorm uw reactie leidt tot aanpassing of
aanvulling van het beleidsplan.
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K I o nte n besta nd : s pookj on ge re n
U bent van mening dat dit feit wat is weggeschreven en onderbelicht is ín het
beleidsplan Participatiewet. Binnen deze groep gaan inderdaad zonder meer veel
kwetsbare jongeren schuil. Het lastige is dat deze jongeren over het algemeen niet
gevonden en niet geholpen willen worden en om die reden hulpverleningsinstanties
en de gemeente ontlopen. Dat maakt hun kwetsbare situatie vanzelfsprekend niet
minder urgent. Het valt echter buiten het bereik en doel van het beleidsplan om
voor deze groep concrete maatregelen te benoemen. Dat ontslaat ons natuurlijk
niet van onze verantwoordelijkheid. samen met onze maatschappelijke partners
zullen we onderzoeken op welke wijze we deze groep in beeld kunnen krijgen en
kunnen helpen hun probremen aan te pakken. vanzerfsprekend staan de
voorzieningen voor re-integratie en participatie dan ook open voor deze jongeren.

ln het beleidsplan zullen we op uw verzoek de definitíe van probleemjongeren van
het cBS toevoegen, alsmede een korte toelichting op de omvang van o" io.rcro.p.
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Financiën
U verzoekt ons enige verdere verduidelijking van de cijfers' Helaas is het ons niet

duidelijk waar uw behoefte precies ligt en wat er aan informatie mogelijkerwijs zou

ontbreken. Mede gezien het feit dat wij van mening zijn dat de huidige cijfermatige

informatie afdoende is, geven wij geen verdere invulling aan uw verzoek.

Rol lncluzio LeiderdorP

uw vraag over de beoordeling van lncluzio staat wat ons betreft los van de

monitoring en voorziene tussentijdse evaluatie van het beleidsplan' Zoals we

ambtelijk al hebben aangegeven is de rol van lncluzio Leiderdorp bij re-integratie en

participatie in het werkveld Werk & lnkomen relatief gering' Met lncluzio Leiderdorp

zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van haar activiteiten, inspanningen

en resultaten. De jaarlijkse rapportage van lncluzio Leiderdorp is openbaar' Wij zien

in dit licht dan ook geen reden daar nog een ander apart traject aan toe te voegen'

Kwotiteitvonmedewerkersdietqkenhebbenopditdossier
Het beleidsplan Participatiewet gaat niet over bedrijfsvoering of HRM-gerelateerde

zaken. Daarmee ontkennen we niet het belang van de kwaliteit van de betrokken

medewerkers, maar dit past niet binnen het inhoudelijke beleidsplan over re-

integratie en participatie. Afspraken over de kwaliteit van de uitvoering vinden hun

plaats in de tweejaarlijkse clienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Leiden en

LeiderdorP.

Uw Adviesraad heeft hier naar aanleiding van het klantervaringsonderzoek in 2019

al eerder aandacht voor gevraagd, zij het dat u zich destijds vooral richtte op de

klantmanagers. Het antwoord dat wij u toen gaven is ook van toepassing op cie

,r1q{er,n-e-rkg-rs Wa-ql q ryu olrrer spreell'Jl j!lllnen de gemeente Leiden voldoende

aandacht uoo]. opt"iJirg "t 
UUiif,oling. De wiize waarop het maatwerk gestalte

krijgt zullen we in algemene zin meenemen in de tussentijdse evaluatie' ln die zin

ondersteunen we uw verzoek daartoe'

Tot slot
uw op 4 juni 2020 uitgebrachte advies en de tijdens het voortraject door u gestelde

vragen en ambtelijke beantwoording nemen we als bijlagen mee in ons voorstel aan

de lemeenteraad. Naar verwachting zal de raad op 13 juli het beleidsplan definitief

vaststellen.
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