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1 1 FEB. 2019Ongevraagd advies onafhankelijke cliëntondersteuning

Geachte voorzitter en leden van de GASD en GCR,

Op 26 november 2018 heeft u een ongevraagd advies uitgebracht over de onafhankelijke 
cliëntondersteuning. In dezelfde periode heeft de GASD / GCR zich uitgesproken als sympathisant 
van de Goudse aanvraag voor de landelijke koplopers aanpak onafhankelijke cliëntondersteuning die 
samen ingediend is met het Sociaal Team, KernKracht en MEE. Inmiddels is bekend geworden dat de 
gemeente Gouda als één van de koplopers is aangemerkt.

In de aanvraag staat een duidelijke ambitie tot dóórontwikkeling van de onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Via de koploperaanpak en de werkgroep met de betrokken partners (inclusief de 
GCR) die gevormd is rondom de koploperaanpak en via de vernieuwing van het beleid in het sociaal 
domein dat voor 2019 op de agenda staat, gaan we actief aan de slag met dit thema. Daarbij 
gebruiken we onder andere de inhoud van het ongevraagde advies en de vragen zoals benoemd in 
advies 1 en 2. Dit zal in 2019 naar verwachting leiden tot een formele adviesaanvraag aan de GASD / 
GCR. Of er een aparte adviesaanvraag voor dit thema zal komen of dat deze onderdeel zal zijn van 
een adviesaanvraag voor het nieuwe beleid zal gedurende het jaar duidelijk worden.

Wanneer er besluitvorming heeft plaatsgevonden over de nieuwe werkwijze komen advies 3 en 4 
nadrukkelijk in beeld als waarborg voor een zorgvuldige implementatie. Wij hopen u gedurende het 
komend jaar veelvuldig te spreken rondom dit thema.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gouda,
de burgemeester,

E M Branderhorst
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