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Geachte heer/mevrouw, 
 
Onlangs heeft u zowel het Visiedocument als de Houtskoolschets Sociaal Domein in uw 
werksessie/commissie behandeld. Om er voor te zorgen dat in de drie gemeenteraden 
dezelfde informatie op hetzelfde moment beschikbaar is, doen wij hierbij een procesvoorstel. 
 
Visiedocument 
De adviezen van de Wmo raden zijn niet voor 18 november beschikbaar. Wij vinden het 
belangrijk deze adviezen te wegen en indien deze adviezen worden overgenomen, te 
verwerken in het document. Om dit proces zorgvuldig uit te kunnen voeren betekent dit dat 
behandeling in de Gemeenteraad van november/december niet wenselijk is. Wij adviseren 
daarom het onderwerp Visiedocument Sociaal Domein van de agenda te halen. 
 
Houtskoolschets 
De Houtskoolschets wordt in de maand november in drie bijeenkomsten met externen 
inhoudelijk besproken. De opmerkingen die uit deze bijeenkomsten naar voren komen, gaan 
wij tezamen met de adviezen van de Wmo raden in de tekst verwerken. Ook uit de 
werksessie/commissies is naar voren gekomen dat een nadere verdieping van dit document 
gewenst is. Dit vergt meer tijd. Daarom geldt ook voor dit document het voorstel om het van 
de agenda van de Gemeenteraad in november af te halen. 
 
Procesvoorstel 
Na verwerking van alle input uit de commissies/werksessie, Wmo raden en bijeenkomsten 
zullen het Visiedocument en de Houtskoolschets in januari opnieuw worden geagendeerd in 
de werksessie/commissies om vervolgens te worden doorgeleid naar de Gemeenteraad van 
januari. 
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Behandeling van de transitiearrangementen Jeugdzorg kan gewoon doorgaan en in 
november/december worden afgehandeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De wethouders Sociaal Domein van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, 
De heer J.W. Verkroost, de heer C.A. Zierleyn en de heer J. Boermans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   


