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AMENDEMENT
Voorstel nr. 19 Zienswijze Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Werkzaak Rivierenland____________
Onderwerp: Wijziging zienswijze______________________________________________________
De raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 12 maart 2020__________
Constaterende dat
•
•
•
•
•

Werkzaak Rivierenland een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020 -2023 heeft
gepresenteerd;
In het Meerjarenbeleidsplan geen concrete ambities en doelstellingen staan;
Hierdoor geen duidelijk eindpunt van het te voeren beleid zichtbaar is;
Hiermee ook niet concreet is welke tussenstappen gezet moeten gaan worden deze
doelstellingen en ambities te bereiken;
De voorlopige zienswijze enkel aangeeft dat ingestemd wordt met de voorliggende stukken.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt aan te passen:
1. In te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van Werkzaak Rivierenland, en;
2. de volgende zienswijze aan het DB Werkzaak Rivierenland in sturen;
De Raad van de Gemeente West Maas en Waal heeft kennis genomen van het concept
Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023. Via deze weg maken wij gebruik van de mogelijkheid een
zienswijze in te dienen over dit beleidsplan.
Het concept Meerjarenbeleidsplan is, naast een helder beschrijving van de taken van Werkzaak
rivierenland, een overzicht van de richting die Werkzaak op wilt gaan. Onze Raad gebruikt dit
document om periodiek te kunnen nagaan of het beleid dat jaarlijks gevoerd wordt, bij zal dragen
aan het behalen van de in het Meerjarenbeleidsplan genoemde ambities en doelstellingen.
Concrete doelstellingen helpen hierbij.
In het Meerjarenbeleidsplan zien wij 7 ontwikkelingen/strategische thema’s, 4 ambities, 1 slogan, 3
waarden, 5 actielijnen en 6 doelstellingen. Deze diversiteit aan punten maken de koers niet
overzichtelijk en maken het daarnaast mogelijk dat een verbreding van taken kan optreden.
Wij zouden hier graag een aanpassing in zien tot enkele heldere, SMART geformuleerde ambities
en doelstellingen en zouden graag zien waar Werkzaak Rivierenland 2023 wilt staan en dat het
takenpakket zich blijft richten op de primaire rol, namelijk uitvoeren van de Participatiewet.
Met inachtneming van deze opmerkingen, kunnen wij instemmen met het Meerjarenbeleidsplan
2020-2023 Werkzaak Rivierenland.

