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Betreft: Verzoek om bijdrage kosten Provinciaal Overleg Cliëntenraden 2013 

Geacbt college en leden van de gemeenteraad. 

De Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden (SPOC-ZH) is een organisatie die reeds acht jaar voor 
alle cliëntenraden in de provincie Zuid-Holland Themadagen en Algemene Overleggen organiseert, 
met als doel ondersteuning, overleg en informatie-uitwisseling. Een tiental bijeenkomsten per jaar. 
Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en zeer gewaardeerd. Dit vooral omdat er weinig andere 
scholingsmogelijkheden zijn voor cliëntenraden en je informatie beter en goedkoper gezamenlijk kunt 
organiseren dan voor iedere cliëntenraad apart. 

Om de Algemene Overleggen en de Themadagen voor de cliëntenraden ook in het jaar 2013 te kunnen 
organiseren vraagt het bestuur van het SPOC Z-H u voor het jaar 2013 wederom om een algemene 
bijdrage van 600 euro voor de grotere gemeenten en samenwerkingsverbanden. 

Ook de directeuren van de gemeentelijke sociale diensten zijn met nagenoeg dezelfde doelstelling als 
die van het SPOC-ZH, ondersteuning, overleg en informatie-uitwisseling verenigd in Divosa. 

Mede om die reden durven wij u het verzoek te doen om met ingang van 2013 de gevraagde bijdrage 
structureel te verlenen of het budget van uw cliëntenraad te verhogen voor de bijdrage aan de 
Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden. Voor ons is dit niet de gemakkelijkste werkwijze, maar de 
enige manier om de ook voor uw cliëntenraad zinvolle activiteiten van het SPOC-ZH in de toekomst 
doorgang te laten vinden. Indien u nog nadere informatie wenst zijn wij gaarne bereid die te geven, u 
kunt ons bereiken via u bovengemeld e-mailadres en telefoonnummers of van de vertegenwoordigers 
van de cliëntenraad in uw gemeente. 

Voor een goede beoordeling vindt u bijgesloten de begroting 2013 en het jaarverslag 2011. 
Om de voorbereidingen voor 2013 op een gedegen wijze te kunnen doen, verzoeken wij u om ons op 
korte termijn, bij voorkeur voor 31 december 2012. uw hopelijk positieve reactie te doen toekomen. 

Met hartelijke groet namens het bestuur SPOC-ZH 

Q.E.M. de Pater, voorzitter 1 \ 2Q|2 

N.B.Deze brief is niet ondertekend omdat hij automatisch aangemaakt is. 
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