
Memo 
 
 
Aan:  informatieve commissie SD 10 december 2019 
 
Onderwerp: richtinggevende uitgangspunten voor Integraal beleidskader sociaal domein 
 
Doel:  bespreking en discussie 
 
 
 
Geachte leden van de commissie sociaal domein, 
 
Deze informatieve commissie sociaal domein is ingepland op verzoek van de gemeenteraad. Doel is 
het bespreken van en voeren van de discussie over de strategisch richtinggevende uitgangspunten 
die zijn geformuleerd voor het Integraal beleidskader sociaal domein. 
 
Welke stappen gingen hieraan vooraf? 

 Begin dit jaar is de ‘Startnotitie Integraal beleidskader sociaal domein’ door het college toege-
stuurd. Hierin zijn de aanleiding, de vorm en inhoud en het proces inclusief planning beschreven. 
Dit document is samen met een RIB aan u toegezonden. 

 Op drie momenten in dit jaar zijn inspiratiesessies georganiseerd voor commissie- en raadsleden. 
Daarvoor hebben we spraakmakende sprekers uitgenodigd: 

o Peter Paul Doodkorte op 14 mei 2019 
o Thomas Kampen op 28 mei 2019 
o Erik Dannenberg op 5 september 2019 

Doel was het bieden van ruimte en mogelijkheden voor gedachtewisseling tussen commissie- en 
raadsleden; en het bieden van input en informatie over mogelijkheden en verschillende invalshoe-
ken voor de te maken keuzes binnen het sociaal domein. 

 Op de 3e avond waren ook een aantal maatschappelijke partners en de adviesraad sociaal do-
mein aanwezig. Zij hebben input geleverd op de thema’s die tijdens deze bijeenkomst zijn bespro-
ken. In een bijlage bij deze memo vindt u de input die is opgehaald aan de thematafels. 
 

Informatieve commissie 10 december 2019 
In de bijlage vindt u de strategisch richtinggevende uitgangspunten voor het integraal beleidskader. Zij 
vormen de basis voor de tactische hoofdstukken van het beleidskader, die we de komende periode 
opstellen. 
 
Om de discussie in de commissie te faciliteren zijn per uitgangspunt enkele vraagstukken c.q. di-
lemma’s geformuleerd. Deze zijn niet meer dan dat: ter facilitering van het gesprek en ter illustratie. 
Hier geeft het integraal beleidskader straks richting. 
Het gaat dus niet om het voeren van het inhoudelijk gesprek over de genoemde voorbeelden, vragen 
en dilemma’s. 
 
Vervolg 
Het strategisch beleidskader wordt aan het einde van het eerste kwartaal 2020 aan uw commissie en 
raad aangeboden ter behandeling en besluitvorming. In de komende periode stellen we het tactisch 
deel van het Integraal beleidskader SD op. 


