Aan de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht
t.a.v. de heer Piet de Keijzer

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Geachte heer De Keijzer,
Onlangs heeft uw Adviesraad Sociaal Domein een advies opgesteld over de
ontwikkelingen rondom de participatieplekken. Via deze brief geef ik u mijn reactie op
het advies en breng ik u op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen.
Uw advies zie ik als een steun in de rug binnen de discussie over de toekomst van de
participatieplekken. Ik waardeer zeer dat u net als ik de waarde inziet van het lokaal
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invullen van participatiebeleid en deel met u de verontwaardiging over de stop die in
mei werd afgekondigd. Ook is het fijn om te horen dat ook u belang hecht aan de
netwerkorganisatie van sociaal ondernemers die we hebben opgezet.
Ik maak mij al lange tijd hard voor het op gang houden van de instroom op de
participatieplekken in Sliedrecht. Positief is dat mede hierdoor de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD) recent heeft aangegeven toch ruimte in het budget vrij te willen
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maken om een aantal (zes) nieuwe participatieplekken in Sliedrecht te financieren.
Hierdoor is de instroom voorlopig gewaarborgd. Wanneer nog meer behoefte bestaat
aan de invulling van participatieplekken dan is onze gemeente bereid om er nog eens
zes bij te financieren.
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Op korte termijn verwachten wij van de SDD een aantal mogelijke scenario's over de
toekomst van de participatieplekken. Later vindt daarover politieke besluitvorming
plaats. U zult vanzelfsprekend op de hoogte worden gehouden van deze
ontwikkelingen via de Adviesraad Sociaal Domein.
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