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Op 5 januari 2019 stuurden wij u een memo over de slechte vindbaarheid van de informa�e over de 

aanvraag algemene bijstand. De memo werd keurig geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de raad 

en kreeg in het bijzonder aandacht van de heer Ruud Lammers, frac�evoorzi'er van Ona(ankelijk 

Papendrecht.

In de raadsvergadering van 24 januari jongstleden kwam het onderwerp langs �jdens behandeling van de 

ingekomen stukken (de A-stukken). De heer Lammers gaf aan dat de klacht van BurgerkrachtCentraal door 

het college serieus is genomen wat heeC geresulteerd in verbetering van de website. Lammers heeC zelf 

gecontroleerd of dit inderdaad zo is en meldt dat de vindbaarheid nu wel correct is.

BurgerkrachtCentraal heeC vandaag ook vastgesteld dat het nu in orde is en bedankt en prijst hierbij de 

gemeenteraad (Ruud Lammers in het bijzonder), het college en de uitvoerende organisa�e voor deze open 

houding, daadkracht en voortvarendheid. Hulde!

Nog niet juichen

De toeleiding naar de informa�e over de bijstandsaanvraag is nu in orde. Dit zegt nog niets over die 

informa�e zelf. Die zullen we nog beoordelen binnen onze campagne BKCKeuring waarbij we alle 355 

gemeenten volgens dezelfde criteria beschouwen.

In het geval van de gemeente Papendrecht zal dat gebeuren voor meerdere Drechtsteden tegelijk, die met 

Papendrecht samenwerken in een Gemeenschappelijke Regeling.

BurgerkrachtCentraal houdt u op de hoogte van de voortgang.

P.S.

We stellen het op prijs dat dit stuk ook op de lijst ingekomen stukken (A-stukken) terechtkomt.


