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Aan het presidium, 

 

Op voorstel van de wethouder sociaal domein is in het presidium ingestemd met het voornemen 

een raadswerkgroep Sociaal Domein in te stellen. Gezien de impact en ontwikkelingen binnen het 

beleid en de begroting van de gemeente is er de wens om de raad meer te betrekken en betrokken 

te houden zijn bij het sociaal domein, dan alleen via de reguliere besluitvorming. Daarom wordt u 

een voorstel aangeboden deze werkgroep vorm en inhoud te geven. 

 

Doel van de raadswerkgroep 

De raadswerkgroep laat zich informeren en denkt mee over de hoofdlijnen van beleid en 

ontwikkelingen:  

- (Lokale) trends en ontwikkelingen in het sociaal domein, met bijbehorende (financiële) risico’s, en 

hoe het college van B&W hierop anticipeert. 

- Inhoudelijke en financiële indicatoren en de betekenis voor beleid. 

- De stand van zaken en voortgang van de transformatieopgave Sociaal Domein. 

- Zaken die de raad signaleert in de samenleving.  

 

De raadswerkgroep voert hiertoe gesprekken met de portefeuillehouder Sociaal Domein en 

beleidsambtenaren. Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere organisaties worden 

uitgenodigd. De werkgroep is niet politiek en niet besluitvormend. Het doel van de werkgroep is 

nadrukkelijk gericht op het delen van informatie. Omdat er tijdens de werkgroepvergadering 

informatie gedeeld kan worden over onderwerpen die zich in de beginfase bevinden van 

beleidsontwikkeling of die nog niet openbaar gemaakt zijn, vinden de werkgroepvergaderingen in de 

beslotenheid plaats. De agendastukken worden gepubliceerd op het besloten deel van het ris. 

 

Samenstelling en agenda van de raadswerkgroep 

In de raadswerkgroep zijn alle fracties met één lid vertegenwoordigd, die ook de terugkoppeling 

naar de eigen fractie verzorgt. Een lid kan zich altijd door een ander lid van zijn of haar fractie. 

Vanwege dat de raadswerkgroep met name gericht is op kennisuitwisseling en alle leden aan de 

discussie deel moeten kunnen nemen, wordt voorgesteld om, net als bij de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing, een eigen voorzitter te benoemen. De voorzitter mengt zich niet inhoudelijk met de 

discussie, maar let op de vergaderorde, het proces en waakt ervoor dat er geen politiek bedreven 

wordt. De werkgroep bestaat dus uit zes raadsleden én een raadslid als voorzitter.  

 

De agenda van de werkgroep wordt opgesteld in samenspraak met de voorzitter van de werkgroep 

en inhoudelijk mede bepaald aan de hand van de beleidsagenda, trends, ontwikkelingen en 
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actualiteiten binnen het sociaal domein en onderwerpen die door de leden van de werkgroep 

worden aangedragen voor nadere informatie. Op voorstel van de vergadering kunnen externe 

partijen en deskundigen worden uitgenodigd voor het geven van een presentatie.  

 

De relatie met de beleidsagenda, het signaleren van trends en het ophalen van informatie ligt bij de 

opgaveregisseur sociaal domein. In samenspraak met de griffie en de voorzitter van de werkgroep 

wordt de agenda opgesteld. 

 

Planning 

Het streven is om ongeveer eens per kwartaal bij elkaar te komen: in het jaar 2019 nog drie keer en 

in het jaar 2020 vier keer. De data voor de vergaderingen worden afgestemd met de griffie. Voor 

volgend jaar en verder worden de vergaderingen van de raadswerkgroep opgenomen in het jaarlijks 

door het presidium vast te stellen vergaderschema van de raad. 

 

Afhankelijk van of dat er volgende inhoudelijke agendapunten voorbereid kunnen worden, zou een 

eerste bijeenkomst plaats kunnen vinden in juni. 

 

Besluit voor het instellen van de raadswerkgroep 

In formele zin is een raadswerkgroep een commissie van de raad volgens artikel 82 van de 

Gemeentewet. Dit betekent dat voor het instellen van deze commissie een raadsbesluit vereist is. 

Daarnaast moeten de leden van de raadswerkgroep door de raad benoemd worden.  

 

Vanwege de voorbereidingstijd hiervoor wordt u twee opties aangeboden: 

1. De werkgroep opstarten als pilot. Door als pilot te starten kan de werkgroep op ieder moment 

starten en is geen formeel instellingsbesluit nodig. Dit geeft de nodige flexibiliteit en ruimte om 

de werkgroep voor te bereiden. De werkgroep heeft in de pilotfase nog geen formele status. 

Begin 2020 worden de werkgroepvergaderingen geëvalueerd en kan aan de hand van de 

evaluatie besloten worden de werkgroep te handhaven en te formaliseren.   

 

2. De raadswerkgroep formeel in te stellen. Het instellen van een raadswerkgroep en het 

benoemen van de leden is een besluit van de gemeenteraad. Het voorstel en het besluit worden 

aangeboden via het presidium. De eerstvolgende mogelijkheid om dit te doen is in mei.  

 

Voorstel 

U wordt gevraagd: 

1. Aan te geven of dat kunt instemmen met het instellen van een raadswerkgroep; 

2. Aan te geven of dat u een voorkeur heeft voor optie 1 (pilot) of optie 2 (formele besluitvorming); 

3. Indien u besluit een werkgroep in het leven te roepen uiterlijk 6 mei 2019 bij de griffier aan te 

geven wie namens uw fractie deel zal nemen aan de werkgroep en wie u namens uw fractie 

voordraagt voor het voorzitterschap. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


