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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Instemmen met het instellen van een tijdelijke kaderwerkgroep voor de duur van één (1) jaar om 

de kaderstellende en controlerende rol van de Raad te versterken voor de uitvoering van de 
gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. 

2. De bedoelde kaderwerkgroep heeft als taken met betrekking tot de decentralisaties: 
a. informatie geven aan de raad over de voortgang van het versterken van de kaderstellende / 

controlerende rol;  
b. het zoveel mogelijk inzetten op het voorleggen van keuzeopties bij raadsbesluiten en de 

raad daarover informeren; 
c. zicht te houden op de uitvoering van de taken ter zake van de decentralisaties 

geconcretiseerd in relatie met de gestelde kaders. De werkgroep richt zich hierbij op de 
stelselmatigheid en niet op het incidentele karakter; 

d. het stimuleren van het uitvoering geven aan het rekenkamerrapport, dat betrekking heeft op 
de decentralisaties; althans voor zover de raad deze aanbevelingen overneemt. 

3. De werkgroep bestaat uit raads- en/of burgerleden. Per fractie kan één lid worden afgevaardigd. 
De wethouder maakt geen deel uit van de werkgroep. 

 
Samenvatting 
 
Op 1 juli 2014 is in de raadsvergadering bij agendapunt 15: de motie “Monitoringgroep” ingediend 
door Streekbelangen en aangenomen. Deze sprak de wenselijkheid uit om een tijdelijke 
raadswerkgroep in het leven te roepen, gericht op monitoring van de voorbereiding op de uitvoering 
van de gemeentelijke taken in het sociaal domein. Daarop is een eerste overleg geweest met 
contactpersonen van nagenoeg alle fracties en afgesproken dat een afvaardiging (hier voornoemde 
personen) gedurende het reces constructief overleg zou voeren met de wethouder en de 
programmadirecteur regionale samenwerking. 
Vanwege het gegeven dat noch college, noch ambtelijke organisatie, noch de raad ervaring heeft met 
deze nieuwe taken is het wenselijk gebleken vanuit raadsperspectief sterker betrokken te blijven bij 
deze materie dan dit bij de normale gang van zaken en procedures gangbaar is. 
 
 
 
Bijlagen 
- Motie monitorgroep 
- Korte samenvatting van het besprokene tijdens het reces 
- Samenvatting van het gesprek met de rekenkamer 26 september 2014 
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Toelichting 
De drie decentralisaties in het sociale domein komen in sneltreinvaart op de gemeente af. Er is lang 
veel onduidelijkheid geweest over de precieze omvang, taken en budgetten die op de gemeente  
afkomen. Nog steeds veranderen informatie en aanwijzingen met grote regelmaat. De nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt gaan gepaard met forse budgetkortingen. Om zowel 
financiële als inhoudelijke redenen kan de gemeente niet anders dan deze taken en 
verantwoordelijkheden anders gaan organiseren. Er is niet slechts sprake van een transitie, maar van 
een transformatie. 
Raadsleden geven aan dat er, om gestalte te kunnen geven aan de kaderstellende- en controlerende 
rol van de gemeenteraad, behoefte is om eerder in het proces betrokken te worden. Als de Raad beter 
ingevoerd is in de materie kan beter meegedacht worden en waar nodig (bij-)gestuurd worden. Dit 
doet overigens niets af aan de eigen verantwoordelijkheden van het college en ambtelijke organisatie. 
Het onderdeel c) onder punt 2 doelt op het mede uitvoering geven aan de volksvertegenwoordigende 
rol door stelselmatig optredende problemen te signaleren en die in algemene zin (niet individueel) te 
vertalen en daardoor bij te dragen aan bijsturing in de uitvoering. 
Aan het invoeren van deze raadswerkgroep zijn geen extra kosten verbonden. Het zal van de 
deelnemers een eigen inzet en tijdsinvestering vergen. 
 
De kaderwerkgroep is A-politiek. Zij kiest en bepaalt zelf haar vergaderfrequentie. Een afvaardiging 
van de kaderwerkgroep (bestaande uit R. Habes, L. van Dort en R. Roos) heeft in de regel periodiek 
(1 x per 4-6 weken) overleg met de coördinerende wethouder transities sociaal domein en de 
projectdirecteur van het regionaal samenwerkingsverband SWW. 
Een lid van de bestaande kerngroep uit Stichtse Vecht kan als linking pin naar de kaderwerkgroep 
optreden. 
 
Beoogd resultaat  
Het beoogde doel is de kaderstellende rol van de gemeenteraad voor het sociaal domein te 
versterken.  
 
Communicatie 
Communicatie met de raad verloopt via de Griffie middels een infobulletin. 
 
Financiën 
Aan het invoeren van deze raadswerkgroep zijn geen extra kosten verbonden.  
 
Ambtelijke ondersteuning 
Voor inhoudelijk ondersteuning zal de werkgroep een beroep doen op de griffie en het ambtelijk 
apparaat.  
 
Kanttekening 
Risico zou kunnen zijn dat de raadswerkgroep verantwoordelijkheden van het college respectievelijk 
de ambtelijke organisatie overneemt. Het is aan alle partijen: de gemeenteraad, het college en 
uiteraard aan de werkgroep zelf, om er op toe te zien dat dit niet gebeurt.  
 
 
29 september 2014 
 
Rob Roos Linda van Dort Riëtte Habes 
Streekbelangen GroenLinks Maarssen 2000 
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