
Geachte Raads- en Commissieleden, 
  
Op dinsdag 15 september jl. heeft mevrouw Martine Verbeek ingesproken in de Oordeelvorming als 
Lid van de Overgangsraad Sociaal Domein West Betuwe (hierna: Overgangsraad). 
Als Voorzitter van de Overgangsraad was ik niet aanwezig bij uw vergadering, vanwege het feit dat 
er die avond ook een belangrijke vergadering gepland stond voor de Overgangsraad.  
 
Inmiddels heb ik online kennis genomen van hetgeen in de Oordeelsvorming is besproken m.b.t. de 
Verordening Adviesraad Sociaal Domein. 
Ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van het inspreken van mevrouw Verbeek vragen heeft en 
de andere kant van het verhaal zou willen horen. Middels dit schrijven wil ik u laten weten dat ik 
graag bereid ben om al uw vragen over de activiteiten van de Overgangsraad te beantwoorden. 
Eveneens om een extra toelichting te geven over het proces van de totstandkoming van de nieuwe 
Verordening die ter besluitvorming aangeboden is aan uw raad. Dat laatste is een resultaat van een 
zorgvuldig doorlopen proces van onze onafhankelijke Overgangsraad met waar nodig een ambtelijke 
ondersteuning. Een proces en structuur die voortvloeit uit het in 2018 uitgebrachte rapport en de 
adviezen van het externe bureau Movisie. 
 
Als voorzitter en als lid van de Overgangsraad onderschrijf ik nog steeds van harte de geformuleerde 
doelstelling: dienstbaar zijn aan de kwetsbaren in onze gemeente door het inzetten van onze kennis 
en expertise om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk 
beleid op dit terrein.  
 
Deze doelstelling is wat ik en wij als Overgangsraad voor ogen houden bij het geven van gevraagde 
en ongevraagde adviezen aan het college van B&W van de gemeente West Betuwe. Dat is tot nu toe 
in alle onafhankelijkheid en met gepaste ondersteuning van de gemeente steeds gebeurd. Ik wil 
nogmaals benadrukken dat, mocht u behoefte hebben aan een uitgebreidere toelichting over de 
huidige gang van zaken, ik graag bereid die aan u te geven. Ik ben bereikbaar via (email en 
telefoonnummer bekend bij de griffie) 
 
Met vriendelijke groet 
 
Esther Doeland 
Voorzitter Overgangsraad Sociaal Domein West Betuwe 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


