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Betreft: Reactie t.a.v. reactie op uitgaand advies inzake Koersdocument Doorontwikkeling CMO

Geacht college,
Op 8 februari jl. ontvingen wij uw reactie op ons advies inzake het Koersdocument Doorontwikkeling
CMO. Het doet ons genoegen dat u onze adviezen als waardevol kwalificeert.
De Adviesraad VWI adviseert de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten
Apeldoorn, Epe en Heerde en ambieert een zo volledig mogelijke uitvoering van de doelstellingen
zoals omschreven in de Verordening Cliëntenparticipatie. Met name met betrekking tot de vorming,
uitvoering, controle en evaluatie van het beleid.
Zoals u schrijft gaan onze adviezen in op een nadere concretisering van het beleid. U leest onze
adviezen als een oproep om snel vorm te geven aan de vervolgstappen in de doorontwikkeling.
Uiteraard achten wij het van belang dat snel vorm gegeven wordt aan deze doorontwikkeling.
Daarenboven heeft de adviesraad ervaren dat bij de implementatie en uitvoering van het beleid veelal
praktische problemen optreden. Vandaar dat wij juist zijn ingegaan op de verdere concretisering.
Tot slot zegt u toe de adviesraden in de vervolgstappen van de doorontwikkeling actief te zullen
blijven betrekken. Verder schrijft u dat de ontwikkelagenda de komende maanden nader uitgewerkt
zal worden. U noemt het inrichten van het dienstverleningmodel en het maken van stadsdeelplannen
waarin doelen, resultaten en betrokkenen per stadsdeel worden beschreven. Helaas zijn wij tot op
heden niet meegenomen bij de verdere uitwerking.
Wij vertrouwen erop dat wij op korte termijn bij de uitwerking van de plannen betrokken zullen
worden. De leden van de Adviesraad VWI zijn bereid, indien gewenst, om het één en ander
mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

M.A.J. van der Meer
Voorzitter Adviesraad VWI
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