Klankbordgroep Wwb

AAN:
Algemeen Belang voor Oisterwijk, Moergestel en Heukelom: t.a.v. de heer R. van de
Ven, fractievoorzitter; mevrouw R. Peters, interim voorzitter bestuur
VVD: t.a.v. mevrouw A. C. Spekle-Hooghart, fractievoorzitter; de heer E. Beele, voorzitter
bestuur
PrO: t.a.v. de heer R. van der Star, fractievoorzitter; de heer J. van der Meer, voorzitter
bestuur
Partij Gemeente Belangen: t.a.v. de heer C. van Esch, fractievoorzitter; de heer R. Hora,
voorzitter bestuur
CDA: t.a.v. de heer N. Suurmeijer, voorzitter afdelingsbestuur

Datum:
Bijlage:

Oisterwijk, 28 september 2017
Oproep aan de politieke partijen

Geachte dame en heren,
Wij vinden dat het tijd is voor een oproep aan de politieke partijen van Oisterwijk. Deze
bieden wij u bijgaand aan. Onderstaand lichten wij dit kort toe.
Wie zijn wij?
Wij zijn de Wmo-raad Oisterwijk, de Stichting Senioren Platform Oisterwijk en de
Klankbordgroep Wwb. Binnen de gemeente Oisterwijk zijn wij actief op het gebied van het
sociaal domein. Als drie organisaties werken wij nauw samen met elkaar.
Wij hebben binnen de gemeente een adviserende rol, zowel gevraagd als ongevraagd.
Vanuit die rol doen wij deze oproep aan u.
Wat houdt de oproep in?
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 willen wij u als politieke partij
wijzen op de noodzaak en de verplichting van het voeren van een inclusief sociaal beleid. Wij
roepen u op in uw partijprogramma voor de komende raadsperiode inclusief denken de basis
te laten vormen voor het lokale beleid. Het uitgangspunt daarbij zou moeten zijn: een
samenleving met kansen voor iedereen.
Wat bieden wij aan?
Wij denken graag met u mee. We noemen niet alleen de problemen die we zien, maar
opperen ook aandachtspunten voor het te voeren beleid. Deze punten leest u in het
bijgaande document.
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Wij zijn graag bereid om onze punten verder toe te lichten aan u als politieke partij of aan
uw programmacommissie.
We kijken uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Krijn in ’t Veld, voorzitter Wmo-raad Oisterwijk
krijn.in.t.veld@wmoraadoisterwijk.nl
tel. 06-20011923
Inge de Monyé, voorzitter Stichting Seniorenplatform Oisterwijk
m.v.d.zwan10@kpnplanet.nl
Jos van Dun, voorzitter Klankbordgroep Wet Werk en Inkomen
dun1@home.nl

(Deze brief + Oproep is verzonden naar alle politieke partijen binnen de gemeente die aan
de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Verder is de brief + Oproep verstuurd aan Het
Brabants Dagblad, Oisterwijk Nieuws en De Nieuwsklok).
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