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Gezamenlijk voorstel zoals besproken op dinsdag 24 november 2020
Jeugdzorg, WMO en P-wet
1. De Raad in samenwerking met het college in staat stellen zijn kaderstellende en
controlerende rol op het complexe en veelomvattende gebied van het sociale
domein goed uit te kunnen voeren.
2. Uitwerking van de wijze waarop het voor de Raad mogelijk is om aan de
voorkant dan wel na vaststelling van beleid, zijn kaderstellende en
controlerende taak1 uit te voeren.
3. Toezien op de realisering van de financiële kaders en indien nodig wijziging van
beleidskaders te bespreken en uit te (laten) werken.
4. Het uitwisselen, op meer dan in de reguliere vergaderorde mogelijk, is van
informatie met het college over ontwikkelingen op het sociale domein en de
impact daarvan op het beleid, de kosten en de wijze van uitvoering.
1. De werkgroep versterkt waar nodig de mogelijkheden voor de Raad om kaders
te stellen en te beoordelen in hoeverre die worden gerealiseerd. Daartoe wordt
geïnventariseerd in hoeverre aanvullende kaders wenselijk zijn en wordt in
overleg met het college uitgewerkt hoe hierin kan worden voorzien.
2. De werkgroep versterkt waar nodig de informatiepositie van de Raad. Daartoe
wordt de informatiebehoefte geïnventariseerd en wordt in overleg met het
college uitgewerkt hoe hierin voorzien kan worden2.
1. De werkgroep opereert naast de reguliere vergaderorde van de Raad. Dat
betekent dat de formele route van openbare informatiebijeenkomsten,
rondetafelgesprekken, voorbereidende vergaderingen en besluitvorming in de
raadsvergadering ongewijzigd blijft. In de werkgroep vinden derhalve geen
stemmingen plaats. De werkgroep is daarmee geen politiek gremium en zal
derhalve ook geen politieke uitspraken/adviezen/conclusies innemen. Dit blijft
voorbehouden aan de gemeenteraad.
2. Waar nodig kan de werkgroep mensen uitnodigen, al dan niet via de reguliere
vergaderorde, zoals een informatiebijeenkomst of rondetafelgesprek.
3. De werkgroep heeft niet tot doel om casussen te bespreken en op te lossen,
anders dan ondersteunend aan de opdracht. Mocht casuïstiek aan de orde
komen, dan wordt daar vanzelfsprekend vertrouwelijk mee om worden gegaan.
Actielijst bij te houden door griffie.
1. Tenminste3 1 raads- of burgerlid met 1 vaste vervanger4, werkgroep kiest een
technisch voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit haar midden.
2. Portefeuillehouders worden in beginsel voor elke bijeenkomst uitgenodigd en
kunnen zich naar behoefte ambtelijk laten ondersteunen
1. Werkgroep bepaalt zelf haar agenda en stelt bij voorkeur ook een lange termijn
agenda op
2. Agenda moet vooraf worden opgemaakt met onderwerpen en daarmee nut en
noodzaak van de bijeenkomst aantoonbaar maken.
3. De kwartaalmonitor sociaal domein kan leidraad zijn voor bespreking van
onderwerpen

o.a. qua kosten en de wijze van uitvoering
Denk aan doorontwikkeling van de monitor en outcome-indicatoren
3 Indien nodig en gewenst kan ook bij gelegenheid de financieel expert van de fractie aanschuiven bij de
werkgroepbijeenkomst als het gaat over de financiën van het sociaal domein
4 Zie bijlage voor deelnemers
1
2

Openbaarheid 1. Openbaar voor raads-, burgerraadsleden, collegeleden.
2. Geen beeld of geluid of streaming bijeenkomsten.
Frequentie
1 x per 6 tot 12 weken, e.e.a. afhankelijk van de op te stellen lange termijn agenda
Duur
De werkgroep doet voor het einde van 2021 een voorstel aan de Raad voor
continuering van de werkgroep en haar opdracht indien het vervullen van de
opdracht langer duurt dan tot eind 2021.
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