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Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie PvdA/GL d.d.
23 november 2016 met betrekking de klankbordgroep Sociaal Domein

Geachte heer, mevrouw,
Door de fractie PvdA/GL zijn op 23 november 2016 vragen gesteld met betrekking tot de
klankbordgroep Sociaal Domein.
Tijdens de begrotingsraad van 10 november 2016 heeft PvdA-GroenLinks een oproep gedaan om als
gemeenteraad meer betrokkenheid te tonen en eisen bij keuzes in het Sociaal Domein. In reactie werd
de fracrie meermaals gevraagd om aan te sluiten bij de Klankbordgroep Sociaal Domein.
Eerder heeft PvdA-GroenLinks al aangegeven geen deel te willen nemen aan de klankbordgroep in de
huidige vorm. Volgens de fractie is er geen aanleiding voor het in beslotenheid behandelen van
ontwikkelingen en thema's binnen het Sociaal Domein. Ontwikkelingen die alle inwoners van Vught
direct aangaan. Alle inwoners zouden daarom ook aanwezig moeten kunnen zijn, of - liever zelfs kunnen deelnemen, aan besprekingen over de lokale invulling binnen het Sociaal Domein. De fractie
van PvdA-GroenLinks heeft hier de volgende vragen over aan het college:
1.
Uitgangspunt voor alle besprekingen in het openbaar bestuur in Vught is 'openbaar, tenzij... '.
Dat tenzij moet volgens afspraak in het presidium beargumenteerd worden voorafgaand aan de
besloten bijeenkomst. Bijvoorbeeld wanneer het een persoon of een financieel belang betreft. Kan het
college aangeven om welke reden(en) de klankbordgroep Sociaal Domein een besloten karakter heeft?

Alle part!ienontvangen de uitnodigingen, agenda's en lJenlagen uan de klankbordgroep Sociaai Domein. In die =ifn heift
de klankbordgroep geen besloten karakter. De klankbordgroep S oaaal Domein is echter geen formee! over/eg in de rye/us
uan besluit¡Jorming in de gemeenteraac¿
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2.
Tijdens de begrotingsraad werd door de VVD fractie de suggestie gedaan om de verslagen van
de klankbordgroep Sociaal Domein voortaan openbaar te publiceren. Kan het college met dit voorstel
insternmen?
A.
Zo ja, kan het college aangeven waarom het verslag wel openbaar kan worden, maar de
bespreking zelf niet?
B.
Zo nee, waarorn niet?

Indien de deelnemers aan de klankbordgroepinstemmen met het openhaar pZ/bliceren uan de verslagen dan heeft het college
hier geen bezwaar tegen. De klankbordgroepis een initiatiej van de wethouder en heeft aIJ doel het weder-:(j;ds uitwimlen
van injòrmatie en signalen tussen raadsleden en de uetbouder. Open bare bejprekingen, zoaIJ raadsinformatieauanden,
worden in de huidige raadscyclus al georganiJeerd.
AIJ het presidium uenst een bespreking in de vorm van de huidigeklankbordgroep openhaar te organiseren, dan zullen
wV' daar, in over/eg met de griffie, invulling aan geven.
3.
Kan het college aangeven hoe de actieve informatieplicht van het college zieh verhoudt tot de
informatie en mededelingen van de wethouder in de klankbordgroep Sociaal Domein?
De injòrmatie en mededdingen door de tuethouder in de klankbordgroep bebben geen offiaële status. De actieve
injòrmatieplichtheeft dat weL
4.
Na het formeel doorvoeren van de decentralisaties, moet de transformatie van voorzieningen,
van mensen en van denken de komende jaren vorm krijgen. Wordt hiervoor in de klankbordgroep
Sociaal Domein een innovatieagenda besproken of opgesteld? Is er sprake van een achterliggende
planning? Voorziet het college een tijdspad naar wanneer de huidige beslotenheid niet langer nodig is?
Het komendejaar ':(It/len versebillende beleidsplannen geïntegreerdworden tot één integraal beleidsplan S ociaal Domein. In
het verlengde daaruan zal een Lokale Sociale Agenda worden opgesteld. Hierbv' zçzl de gemeenteraad, in oierleg met het
presidium, belrokken worden.
5.
Is het college samen met PvdA-GroenLinks van mening dat juist het lokaal invullen van de
transformatie samen met vele vrijwilligers, professionals, bedrijven, verenigingen, stichtingen en
organisaties in Vught moet gebeuren?
A.
Zo ja, is het vanuit die gedachte wenselijk om de klankbordgroep Sociaal Domein in
beslotenheid te laten vergaderen?
B.
Zo nee, waarom niet?
Het college deeù de mening dat het invullen van de transformatie in Vugbt gebet/rt sarnen met vlj/willigm,professionals,
bedri/ven verenigingen, stichlingen en organisaties in Vugbl. Dat is nu a! de praktvk van alle dag in de vele initiatieven in
Vughl uanuzt Samen Sterk in de WVk, de plannen van innovatie en kantding van de Wmo-partvim, de initiatieven uan
Ouderen Samen, lokale ondernemers die bun werkplekken opensteilen voor mensen met een beperking, iniliatieven op het
terrein tian de Isabellakazerne etc. etc. Al deze initiatieven staan los uan de klankbordgroep Sociaal Domein.
Nogmaalj~aIJ bet presidium wenst een bespreking in de vorm van de huidige klankbordgroepopenbaal' te organùeren,
dall Z}t/lell wv' daar, ill over/eg met de griffie, invNlling aall geven.
6.
Is het college het met PvdA-GroenLinks eens dat het een belangrijke democratische waarde is
dat de raad zoveel mogelijk in openbaarheid functioneert?
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A.
Zo ja, is het college bereid om samen met het presidium te bekijken of er in een andere vorm
invulling kan worden gegeven aan het betrekken van de gemeenteraad bij de ontwikkelingen in het
Sociaal Domein?
B.
Zo nee, waarom niet?

Het college deelt de mening dat openbaarheid een belangr!;ke democratische waarde is.
Zoals eerder aangegeven staan het komende jaar integratie van beleidsplannen op het S ociaal Domein op de agenda.
Datze!fde geldt voor het komen tot een Lokale Sociale Agenda voor Vught. Vanze!fsprekend wordt de gemeenteraad
daarb!i betrokken. Indien het preJidium wil bekyken if de raad nog in em andere vorm by' de ontwikkelillgen ill het
sociale domein betrokken kan worden, :din wy' vallze!fsprekend bereid daar over mee te denken.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vught,
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