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Geachte Adviesraad,
Op 22 juni 2021 ontvingen wij van u een advies over de Beleidsregels Werk en Inkomen. Tevens heeft
er op 17 mei 2021 een gesprek plaatsgevonden met 2 leden van uw Adviesraad over deze
beleidsregels. In deze brief staat onze reactie op uw advies.
We zijn blij met uw advies. In uw advies snijdt u een vijftal onderwerpen aan:






Tijdsprocedure;
Invoering Tredes;
Toelichting opnemen in tekst;
Opmaken van een plan;
Eerdere adviezen.

Per onderwerp beschrijven we kort het door u gegeven advies en vervolgens onze reactie daarop.
1. Tijdsprocedure
U vraagt aandacht voor het afgesproken tijdspad voor het formuleren van adviezen. Het college erkent
uw punt en vraagt intern aandacht voor het juist naleven van de tijdsprocedure. Ten aanzien van de
Beleidsregels Werk en Inkomen bent u van te voren geïnformeerd over het tijdspad.
2. Invoering Tredes
In uw advies geeft aan zich zorgen te maken om de re-integratieinstrumenten in relatie tot de
invoering van de tredes van de participatieladder. Uw zorgen hierover zijn niet nodig. De tredes van
de participatieladder zijn een manier van registratie voor ’t Baken. De re-integratieinstrumenten staan
hier los van. Zowel bij de stromen als bij de tredes zijn de re-integratieinstrumenten prima in te zetten.
3. Toelichting opnemen in tekst
U constateert dat diverse toelichting is weglaten in de nieuwe versie van de beleidsregels. U roept op
om voorzichtig te zijn met het weglaten van correcte informatie. Het college onderschrijft uw punt om
het geven van complete informatie aan onze inwoners. Het college spant zich daarom ook continue in
om te kijken of de informatievoorziening op niveau is en schaaft dit waar nodig bij. Het college erkent
het belang van effectieve begeleiding en nazorg van inwoners. Ten aanzien van de nieuwe
beleidsregels geldt dat alle wezenlijke informatie is behouden. Het college heeft gekeken waar er
overbodige en/of dubbele informatie was opgenomen en is kritisch geweest in wat er wel en niet aan
tekst kon worden behouden. Dit is gebeurd in nauwe afstemming met medewerkers van ’t Baken.
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4. Opmaken van een plan
U geeft aan blij te zijn dat ’t Baken werkt met een individueel plan. Wel doet u de suggestie dat het
plan zowel door de inwoner als door de medewerker van ’t Baken wordt getekend. Op dit moment
tekent alleen de inwoner voor het plan. Op basis van gelijkwaardigheid bent u van mening dat ook de
medewerker van ’t Baken tekent voor het plan. Het college is het eens met uw suggestie. Later dit jaar
wordt de werking van het plan door ’t Baken geëvalueerd. We nemen uw suggestie mee bij de
evaluatie.
5. Eerdere adviezen
U geeft aan dat u in een eerder advies hebt gewezen op de behoefte van een pool aan onafhankelijke
burgers die samenwerken met klanten van ’t Baken. U zou uitgenodigd worden voor een gesprek over
e
dit onderwerp. Dit is nog niet gebeurd. Het college zal zorg dragen dat u in het 3 kwartaal van 2021
wordt uitgenodigd voor een gesprek over dit thema.
Neem gerust contact op
Heeft u vragen na het lezen van de brief? Neemt u dan contact op met de heer J. Meerwijk, 0573 289
384. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar j.meerwijk@lochem.nl. Vermeld in uw e-mail altijd ons
kenmerk. Dan kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders
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