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Geacht bestuur,

Met een kleine vertraging in de afwikkeling van uw verzoek om onze zienswijze 
kenbaar te maken nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld om 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het door u beschikbaar 
gestelde liquidatieplan, delen wij u het volgende mede. 

Wij hebben onze gemeenteraad voorgesteld om geen wensen en bedenkingen 
in te dienen tegen het liquidatieplan, maar wel aandacht te vragen voor het 
volgende:

Door deze samenvoeging ontstaat er een robuuste organisatie met diverse 
uitvoeringsonderdelen waar u als GRS over kunt beschikken. Wij denken hierbij
aan participatieplekken, opleidingsmogelijkheden via Perspct en uitstroom naar 
"aangepast" werk bij de diverse werkbedrijven van (voorheen) Drechtwerk. 

Zoals bekend heeft Alblasserdam met name op het gebied van deze 
uitvoeringsonderdelen, lokaal ook de nodige voorzieningen. 
Over de instandhouding hiervan, naast de robuuste regionale mogelijkheden, 
maken wij ons zorgen en willen op voorhand met u de afspraak maken dat met 
name uw uitkeringsonderdeel in voldoende mate gebruik blijft maken van deze 
lokale voorzieningen. 
Onder voldoende mate verstaan wij in dit verband het doorverwijzen van 
kandidaten uit Alblasserdam en omgeving of anderen die daar belangstelling 
voor hebben, naar beschikbare plaatsen en mogelijkheden in Alblasserdam. 

Met u zullen wij periodiek in overleg treden over de beschikbare plaatsen en de 
geboekte resultaten met de kandidaten, voor zover voor uw organisatie van 
belang. 



Deze zienswijze van ons  college  is u in afwachting van de opvatting van de 
gemeenteraad op voorhand toegezonden. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris,                                                              burgemeester,


