Behandelverzoek ten behoeve van agendacommissie/Presidium
Onderwerp:
Wethouder/Fractie:
Contactpersoon:
Voorkeursdatum 1:
Benodigde tijd:

Adviesraad Sociaal Domein
F. Potters / T. vd.Ven
Ans Beijens
Notk
45-60 minuten

Wat is de insteek van de bijeenkomst (zie hieronder mogelijkheden en toelichting)?
Beeldvormend, opiniërend? Waarom deze keuze?
Beeldvormend met nadruk op kennismaking met vrijwilligers en het werk van ASD.

Insteek bijeenkomst
Beeldvormend
Opiniërend

Toelichting

Politiek neutrale uitwisseling van ideeën en delen van informatie/kennis over onderwerpen die niet zijn geagendeerd
voor een lopende raadscyclus. Er is ruimte om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en organisaties uit de
gemeente, het college en/of de ambtelijke organisatie.
Gevraagd wordt om op basis van informatie en concrete vragen, een politieke mening te vormen waarover gedebatteerd
kan worden. Standpunten tussen raadsleden/fracties worden uitgewisseld, er is ruimte om elkaar te overtuigen en er
wordt adviserend afgesloten.

Aanleiding:

Welke vergadering
Raadsdialoogavond
(meerdere werkvormen
mogelijk)
Commissievergadering

Geef een toelichting op de aanleiding voor het verzoek. Waarom wordt dit verzoek gedaan?
Tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2022 heb ik gevraagd om een kennismaking met de ASD over hoe zij werken en hoe hun werkgroepen
werken. Als er meerdere fracties zijn die dit willen, dan een gezamenlijke bijeenkomst plannen.
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Voor beschikbare data zie vergaderschema.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met de griffie.
Aanleveren van een verzoek vanuit de organisatie/wethouder via de gemeentesecretaris.

Wat is het doel van de bijeenkomst?

Welk resultaat moet de bijeenkomst opleveren? Wanneer is de bijeenkomst geslaagd?
Wanneer de raad meer weet over:
• hoe de ASD werkt
• hoe zij tot hun adviezen komen
• hoe de politiek in verbinding kan blijven met de ASD
• hoe de politiek kan omgaan met deze adviezen.

Welke invulling stelt u voor?

Dit veld alleen invullen in het geval van een raadsdialoogavond. Geef hier een weergave van het programma van de bijeenkomst. Wilt u externen betrekken bij de bijeenkomst?
• Presentatie door de ASD (20 min.)
• Vragen en dialoog (25 min.)
Vooraf bij fracties vragen inventariseren.

Wat zijn de vervolgstappen?

Aan welke vervolgstappen en tijdsplanning wordt gedacht? Is er sprake van een deadline? Bv. voor eventuele besluitvorming? Zo ja, licht dit verder toe.
Wanneer het uitkomt.

