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Herinrichting Sociaal Domein 
 

1. Doel van de bespreking  
Het betreft een vrije uitwisseling van gedachten tussen de commissie en het college 
over alle aspecten betreffende het Sociaal Domein en de aangekondigde 
stelselwijzigingen (decentralisaties) inzake Jeugdzorg, Werk en Inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen. Het zal met name moeten gaan over de kaderstellende en 
besluitvormende rol van de raad in de genoemde onderwerpen. Voor de behandeling is 
in ieder geval wethouder Koster uitgenodigd. Het is aan het college om te bepalen of 
wethouder Duindam (financiën) ook wordt afgevaardigd voor de bespreking. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 In de raadsvergadering van december heeft de raad tijdens de behandeling van het 
onderwerp Ferm Werk een motie aangenomen. Een onderdeel van die motie was 
een verzoek om regelmatig (maandelijks) de kaderstellende en besluitvormende rol 
van de raad te bespreken inzake de transformaties. 

 In de commissie van januari heeft de wethouder tijdens de bespreking van het 
integraal beleidsplan Sociaal Domein de bovengenoemde motie middels een 
toezegging bevestigd met de mededeling dat wat de wethouder betreft er elke 
maand een apart agendapunt komt over de transformaties. 

 
3. Vervolgprocedure 

Dit onderwerp kent in principe geen vervolgbehandeling in de raad van februari. Het is 
altijd mogelijk om naar aanleiding van de bespreking in de commissie een motie aan te 
kondigen voor bespreking in de raad. Moties zijn politieke uitspraken of opdrachten aan 
het college en/of de raad. 
 

4. Bijzonderheden 

 In de commissie van januari heeft de wethouder toegezegd om tweewekelijks een 
raadsinformatiebrief te laten verschijnen over het onderwerp Herinrichting Sociaal 
Domein. Op het moment van schrijven van deze annotatie (31 januari 2014) heeft de 
griffie nog geen raadsinformatiebrief ter zake mogen ontvangen. Voorgesteld wordt 
om als onderlegger bij dit maandelijks terugkerend agendapunt de toegezegde 
raadsinformatiebrieven te gebruiken. 


