
Reactie 

Gemeente Castricum op het in het jaarverslag opgenomen gesprek van de ASD en wethouder F. 
Binnendijk d.d. 8 december 2022


Van: Agnes Brokers 
Verzonden: Monday, January 23, 2023 2:01:13 PM
Aan: ria jansen
CC: Cees Huisman 
Onderwerp: RE: Verslag gesprek wethouder en ASD
 
Hallo Ria, 
Allereerst de complimenten over het verslag. Het is een getrouwe weergave van het gesprek! 

Er zijn een paar punten waar inhoudelijk een opmerking over is: 
-          Met betrekking tot het preventief werken wordt gezegd: De wethouder en de ASD waren het 

hierover eens, maar er is op dit vlak nog niets gebeurd. De wethouder heeft aangegeven 
dat er stappen zijn gezet: er is binnen het sociaal team een expertteam en een 
preventieteam gekomen. Er komen gebiedsplannen, er gaat veel gebeuren waar ambitie 
ligt. En ja het heeft o.a. door corona “stilgelegen”. 

-          Er staat: De ASD-leden zijn teleurgesteld in de gemeenteraad. De wethouder heeft hier 
aangegeven dat de kritiek op de gemeenteraad niet terecht is. 

-          Er staat: De wethouder verwijst naar de saneringskredieten:  hier is gezegd dat bijvoorbeeld 
de nota schuldhulpverlening wel degelijk is aangepast. 

-          Er staat: De reacties op de adviezen van het college of van de behandeld ambtenaar 
worden niet gedeeld met de gemeenteraad. Dit is niet juist de reactie c.q. het advies van 
de adviesraden wordt altijd gedeeld met de gemeenteraad. De adviezen van de 
Adviesraad en de reactie hierop van het college worden bij de raadsstukken gevoegd. 

-          M.b.t. de voedselbank: De wethouder zegt dat er gewerkt wordt aan het oplossen van de 
problemen. De wethouder heeft hier aangegeven dat inzake de huisvesting van de 
voedselbank er een voorstel in het college ligt. De wethouder is er recent ook nog op 
werkbezoek geweest. 

  
Ik begrijp dat de ASD heeft ingestemd met het verslag is het wellicht een optie om in het 
jaarverslag ook de reactie van de gemeente er bij te vermelden? 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Agnes Brokers 
Strategisch adviseur domein Dienstverlening en SamenLeven 
MfN Registermediator 
  
T 088-9097181 
@ agnesbrokers@debuch.nl  
Werkdagen maandag tot en met donderdag 
  
  

 
  
De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
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