Aan het college van B&W
Van de gemeente Smallingerland
Gauke Boelensstraat 2,
9203 RM Drachten.
Onderwerp: Ongevraagd advies concept Herstructureringsplan Caparis

Drachten 4 juli 2017,

Geacht College,

De cliëntenraad heeft het concept Herstructureringsplan gelezen en wil een aantal opmerkingen c.q.
adviezen geven.
Allereerst is het voor de cliëntenraad niet duidelijk wat voor gevolgen de 3 scenario’s hebben voor
het Sociaal domein in de komende jaren. De perspectief nota 2018 – 2020 geeft daarover geen
inzicht.
Allereerst, zo vindt de cliëntenraad, moet helder zijn wat het uitgangspunt is van de gemeente. Hoe
worden de doelen geformuleerd voor de verschillende scenario’s. Afhankelijk daarvan kan gesteld
worden of de keuze voor de toekomst, vastgelegd in deze herstructureringsnota de juiste is.
Afhankelijk daarvan kunnen dan de mogelijke partners benaderd worden.
De cliëntenraad wilde dit noemen, maar realiseert zich ook dat deze discussie wellicht al gevoerd is
en het minder relevant nu is.
Omdat het in deze nota er op lijkt dat weer veel mensen naar Caparis gestuurd worden voor de reintegratie, in verband met het reduceren van kosten heeft de cliëntenraad toch haar bemerkingen
bij. U geeft in de begeleidende brief weliswaar aan, dat als Caparis geen maatwerk zou leveren
andere aanbieders in “ zicht” komen. Daarover zal eerst weer in de uitvoeringsnota 2017 – 2018
gesproken moeten worden. Wat de cliëntenraad hoort over mensen die ervaringen opdoen bij
Caparis is niet altijd lovend.

Voor hen die een indicatie hebben op Beschut werk binnen, is onduidelijk of Caparis wel de juiste
organisatie is. De cliëntenraad adviseert na te gaan of er voordelen zouden zijn als de gemeente een
eigen dienst of organisatie zou creëren.
De cliëntenraad is zich ervan bewust, dat zij onvoldoende het geheel kan overzien . De opmerkingen
moeten gelezen worden vanuit het belang van degenen waarvoor de cliëntenraad de belangen
behartigt
De cliëntenraad hoopt dat er uiteindelijk een einde komt aan deze langdurige besprekingen en er
binnenkort een definitief besluit kan worden genomen.
Met vriendelijke groeten
Namens de cliëntenraad,
J. Spek, voorzitter a.i.

C.c. de gemeenteraad

