MOTIE
Voorstel: instellen raadswerkgroep Sociaal Domein
Naar aanleiding van agendapunt van de raad d.d. 10 november 2020 punt 10 Beleidsplan
Sociaal Domein
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 8 december 2020

Onderwerp: De Raad aan zet in het sociaal domein

De ondergetekende, lid van de Raad van de gemeente Overbetuwe,
Constaterende dat:
-

De doorontwikkeling van het sociaal domein nog volop loopt
Onze gemeente sinds de vorige raadsperiode geconfronteerd wordt met grote financiële
overschrijdingen, de laatste jaren met name op de jeugdzorg
Het belang van goede en betaalbare zorg dermate groot is dat de Raad zich hiervoor
maximaal moet inzetten en naast haar kader stellende rol, ook haar controlerende,
volksvertegenwoordigende en toezichthoudende rol moet vervullen

Overwegende dat:
-

De raad wil beschikken over alle relevante informatie om zijn kaderstellende en
controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren;
Het essentieel is voor een gezonde financiële toekomst van onze gemeente dat de kosten
van het sociaal domein worden beheerst op basis van een pakket aan maatregelen en dat
de gemeenteraad in staat wordt gesteld om naast het bereiken van de beleidsmatige doelen
ook toe te zien op de realisering van de financiële kaders.

Roept de raad op:
-

-

Tot het per direct instellen van een raadswerkgroep Sociaal Domein, bestaande uit ten
minste een raads- of burgerlid per fractie en een vervangend raads- of burgerlid per fractie,
ambtelijk ondersteund door de griffie. De werkgroep kiest zijn voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter.
De opdracht aan de werkgroep als volgt te formuleren;
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 taak 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.

en gaat over tot de orde van de dag.
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