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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Instellen van de kerngroep transities sociaal domein, voor de procesbegeleiding van de 

samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 
2. Het benoemen van de leden kerngroep Transities Sociaal Domein. 
3. Het benoemen van één plaatsvervangend lid. 
 
 
Samenvatting 
 
 
In de raadsvergadering van 29 oktober 2013 is bij de behandeling van het Spoorboekje samenwerking 
SWW een amendement aangenomen om een raadswerkgroep transities sociaal domein in te stellen, 
bestaande uit afgevaardigden van de raden van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, De 
raadswerkgroep moet het proces van de implementatie van de decentralisaties volgen en begeleiden.  
Met dit raadsvoorstel- en besluit wordt uitvoering gegeven aan dit amendement. Er hebben zich zes 
raadsleden kandidaat gesteld voor de kerngroep. Uit deze zes kandidaten moeten drie leden voor de 
kerngroep worden gekozen. Voorgesteld wordt om het raadslid dat in de stemming als 4e eindigt, te 
benoemen tot plaatsvervangend lid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
Instellen kerngroep Transities Sociaal Domein 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 november 2013 
 
Werksessie 
n.v.t.  

 

Portefeuillehouder 
Mw. drs. M.M. van ’t Veld 
 
Afdeling 
Griffie 
Mail opsteller 
jacqueline.willenborg2@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/13/28767-VB/13/03442 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De raden kunnen zo de procesgang rondom de transities in het sociaal domein volgen en actief de 
kaderstellende rol initiëren en waarborgen.  De kerngroep sociaal domein fungeert als gemeenschappelijk 
platform van de drie gemeenteraden.  
De leden van de kerngroep worden op hoofdlijnen geïnformeerd en geraadpleegd over de stand van 
zaken van de transities binnen het sociaal domein. Dit biedt de raad de mogelijkheid om te sturen op het 
proces.  
 
Werkwijze en samenstelling 
Het initiatief om te vergaderen kan zowel van B&W als van de kerngroep zelf komen. 
De kerngroep wordt ondersteund door één van de griffiers van Stichtse Vecht, Wijdemeren of Weesp. 
De kerngroep kiest uit zijn midden een voorzitter. 
Om de kerngroep effectief en efficiënt te laten zijn, is ervoor gekozen om vanuit iedere raad drie 
vertegenwoordigers af te vaardigen.  
 
Vanuit de gemeenteraad Stichtse Vecht hebben de volgende raadsleden zich kandidaat gesteld: 
 
1. Ron Druppers 
2. Linda Hogeveen 
3. Cock van der Kaaij 
4. Ike Roetman 
5. Hetty Veneklaas 
6. Gerjet Wisse 
 
Uit deze zes kandidaten moeten drie kerngroepleden worden gekozen. 
De leden kunnen zich laten vervangen. Het presidium heeft daarom geadviseerd ook een plaatsvervanger 
te benoemen. Voorgesteld wordt om het raadslid dat in de stemming als 4e eindigt, te benoemen als 
plaatsvervangend lid. 
 
Kanttekeningen 
Uitgangspunt blijft dat informatie beschikbaar is voor de gehele gemeenteraad en niet 
alleen voor de kerngroep. De inhoudelijke rol van de  commissies of werksessies blijft ongewijzigd. 
Raadsvoorstellen worden op de gebruikelijke wijze door het college aangeboden en inhoudelijk besproken 
in de commissies of werksessie. De kerngroep neemt geen besluiten. 
 
Vervolg 
De kerngroep wordt voortgezet in de nieuwe raadsperiode met een (her-) benoeming van de leden. 
Zodra de belangrijkste wijzigingen zijn geïmplementeerd kan de kerngroep worden opgeheven.  
 
 
12 november 2013 
De griffiers van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 
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