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Onderwerp : jaarverslag 2022 

 
 
Geachte heer Huisman, 
 
Op 28 januari 2023 hebben wij uw aanbiedingsbrief, jaarverslag inclusief bijlage ontvangen.  
Het jaarverslag is in ons college van 14 maart 2023 besproken en aan de gemeenteraad 
aangeboden en wordt op de gebruikelijke wijze op de website geplaatst. 
 
Wij betreuren het dat de adviesraad besloten heeft op te stoppen. We constateren dat in de optiek 
van de adviesraad op sommige onderdelen bestuurlijke visie ontbreekt. Dit onderschrijven wij 
uiteraard niet, helaas zijn wij kennelijk niet in staat zijn geweest om hierover met elkaar het goede 
gesprek aan te gaan en elkaar te verstaan. Tevens zien wij ook dat er wellicht onduidelijkheid was 
over ieders rol in het politiek bestuurlijke proces. 
 
Zoals bij u bekend is zijn wij recent gestart met zogenaamde gebiedstafels. De eerste tafel heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Door middel van deze tafels willen wij samen met de maatschappelijk 
partners wat er de komende periode nodig is voor de realisatie van de doelstelling uit het integraal 
beleidskader. Onze ervaringen uit deze gebiedstafels willen wij gebruiken bij het opstellen van een 
plan van aanpak voor een nieuw te vormen adviesraad Sociaal Domein. 
 
Op 8 december heeft wethouder Binnendijk onze waardering al uitgebreid aan u overgebracht toch 
maken wij graag nogmaals van de gelegenheid gebruik om de voltallige adviesraad te bedanken 
voor haar betrokkenheid en enorme inzet voor de inwoners van onze gemeente. 
 
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders  
  

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 

 


