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Betreft:

Afsluiting monitoring door de Samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal
Domein.

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Op 5 maart 2019 heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee een schrijven doen
toekomen betreffende de afsluiting van de monitoring door de Samenwerkende inspecties van
Toezicht Sociaal Domein (TSD). Allereerst onze dank hiervoor.
Hieruit komt naar voren dat er verbeteringen zijn aangebracht op diverse vlakken, wat de Adviesraad
deugd doet. Echter komt ook naar voren dat nog niet alle doelstellingen behaald zijn, maar dat er
stappen zijn gezet in de goede richting.
Op 5 februari 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder dhr. Bruggeman,
medewerkers van het Team Jeugd en de werkgroep Jeugd van de Adviesraad. In dit gesprek is
informatie gedeeld over de afronding van de inspectie. Wij hebben u verzocht om het
inspectierapport met ons te delen, zodat de Adviesraad weet waar er nog verbetermaatregelen
nodig zijn. In het gesprek is aangegeven dat wij dit inspectierapport zullen ontvangen, zodra deze
binnen is. Helaas hebben wij tot op heden het inspectierapport niet ontvangen.
In de brief wordt tevens gesproken over een hernieuwde versie van een plan van aanpak. Het zou fijn
zijn als dit document, tezamen met het inspectierapport naar de Adviesraad toegezonden kan
worden.

Het doel is niet om u op de vingers te tikken en te monitoren wat er niet goed gaat. Ons doel ligt in
het weten wat er speelt en welke weg is ingeslagen. Als Adviesraad willen wij meedenken en in
contact blijven met de ambtenaren van het Team Jeugd en het college. Een transparante relatie kan
hieraan bijdragen.
Wij zien dan ook graag het inspectierapport en het meest recente plan van aanpak tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.
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