
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindrapportage Kerngroep sociaal domein SWW 
 
 
1. Instelling 
De kerngroep sociaal domein Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp was een initiatief vanuit de raad 
van Stichtse Vecht. Bij de behandeling van het “spoorboekje samenwerking Stichtse Vecht, 
Wijdemeren en Weesp” in de raad van 29 oktober 2013 werd unaniem aan amendement aangenomen 
met waarin uitgesproken werd: 
“dat de griffier van Stichtse Vecht samen met zijn collega’s in Weesp en Wijdemeren tot een voorstel 
dient te komen, dat met instemming van de 3 raden een gezamenlijke raadswerkgroep voor het 
sociale domein wordt gevormd.” 
In november 2013 werden in de 3 gemeenteraden besluiten genomen tot instelling van de “kerngroep 
transities sociaal domein” en werden per gemeente drie leden en eventueel plaatsvervangende leden 
benoemd. 
Als doel van de kerngroep werd aangegeven: 
“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.” 
Als kanttekening werd opgemerkt: 
“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.” 
Over de uitvoering werd gesteld: 
“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. “ 
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2. Samenstelling kerngroep 
 
Gemeente Stichtse Vecht 
Ron Druppers (tot oktober 2014) 
Linda Hogeveen 
Hetty Veneklaas 
Ike Roetman, plv. lid, lid vanaf oktober 2014 
 
Gemeente Wijdemeren 
Ria Hennis-Steijn - voorzitter vanaf mei 2014 
Theo Reijn (voorzitter tot april 2014) 
Sandra van Rijkom (tot april 2014) 
Sieta Vermeulen-Franssen (vanaf mei 2014) 
Stan Poels, (vanaf mei 2014) 
 

 

Gemeente Weesp  
Alexander Bruch 
Jan Renzenbrink 
Ron de Boer (tot maart 2014) 
Charda Kuipers (vanaf mei 2014 tot november 2014) 
 
Secretaris: 
Jelle Hekman (griffier Stichtse Vecht) 
Tevens aanwezig: 
griffier Wijdemeren: Ina Schutte,  
griffier Weesp: Margreet Walrave 
 
Portefeuilllehouder: 
Joost Boermans (tot maart 2014) 
Betske van Henten-Meijer (vanaf mei 2014) 
 
Ambtelijke ondersteuning: 
Leo van den Nieuwendijk, directeur regionale samenwerking 
 
3. Vergaderingen kerngroep 
De kerngroep heeft in 2014 7 keer vergaderd. In 2015 is een afsluitende vergadering gehouden. 
 
Terugkerend onderwerp in elke vergadering was de “Dienstregeling”: een schema met de geplande 
raadsvoorstellen en raadsconferenties. 
 
In de vergaderingen van maart en april was er ontevredenheid over de informatieverstrekking door de 
colleges. Er is besproken of de kerngroep daar een rol in moest vervullen. Uiteindelijk is dat niet 
gebeurd. De kerngroep heeft zich – naast de ondersteunende rol bij de raadsconferenties – gehouden 
aan de taakopdracht om te sturen op het proces. 
 
Een overzicht van de besproken onderwerpen per vergadering: 
13 januari 2014: 
- Afspraak dat Joost Boermans aanwezig is als coördinerend wethouder en Leo van den 

Nieuwendijk als ambtelijk ondersteuner. Theo Reijn gekozen als voorzitter. 
- Opzet Dienstregeling vastgesteld. 
- Bespreking planning Visie sociaal domein en raadsvoorstel budgetten instelling jeugdzorg. 
- Opzet stages toegelicht. 
 
4 maart 2014: 
- Schema gemeente Hoorn besproken. 
- Opzet Raadsconferentie 8 april 2014 besproken: 3 kerngroepleden ondersteunen bij 

voorbereiding. 
- Format raadsvoorstel voor 3 gemeenten vastgesteld. 
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14 april 2014: 
- Alexander Bruch treedt op als voorzitter; Wijdemeren afwezig wegens extra raad benoeming 

college. 
- Opzet Raadsconferentie 7 mei 2014 besproken. 
- Discussie over rol kerngroep t.a.v. informatieordening. 
 
19 mei 2014: 
- Ria Hennis gekozen als voorzitter. Nieuwe leden kerngroep namens Weesp en Wijdemeren. 

Betske van Henten aanwezig als nieuwe coördinerende wethouder. 
- Rol kerngroep opnieuw besproken; ontevredenheid over informatievoorziening. 
- Opzet Raadsconferentie 25 juni 2014 besproken. 
 
30 juni 2014: 
- Participatie toegevoegd aan Dienstregeling. 
- Opzet Raadsconferentie 17 september 2014 besproken. 
 
15 september 2014: 
- Kennisneming van rapport rekenkamercommissie Stichtse Vecht. 
- Evaluatie Raadsconferentie 24 juni 2014. 
 
27 oktober:  
- Raadsvoorstel Stichtse Vecht voor instellen kaderwerkgroep besproken. 
- Terugblik op raadsconferentie 17 september 2014.  
- Afronding werkzaamheden kerngroep besproken. 
 
23 februari 2014: 
- Bespreking Dienstregeling voor 2015 
- Vaststelling rapportage kerngroep 
 
4. Spoorboekje en dienstregeling 
Belangrijk handvat om het proces van besluitvorming te plannen en te volgen, was de “Dienstregeling” 
(met als ondertitel “overzicht besluitvorming sociaal domein SWW”); een planning van de behandeling 
van raadsvoorstellen over de transities in het sociale domein die in de loop van het jaar werden 
aangeboden. In de loop der maanden is het format voor de Dienstregeling uitgebreid met omschrijving 
van de rol van de raad en de participatie. 
Als bijlage is de Dienstregeling – overzicht besluitvorming sociaal domein SWW voor het jaar 2015 
opgenomen. De opzet voor 2014 was vergelijkbaar.  
 
5. Rol bij voorbereiding werkconferenties 
Daarnaast hebben leden van de kerngroep een ondersteunende rol bij de voorbereiding van de 
raadsconferenties vervuld. Daarbij kwam het accent steeds sterker te liggen op de behoefte van de 
gemeenteraadsleden voor goede informatievoorziening. Een deel van de kerngroep benadrukte dat 
de raadsconferenties niet moesten worden gericht op het ophalen van informatie en opvattingen bij de 
raadsleden. Gaandeweg waren de leden van de kerngroep meer tevreden over de opzet van de 
raadsconferenties. De laatste raadsconferentie van 17 september kreeg de meeste waardering. 
 
6. Ontwikkelingen per gemeente 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in het laatste kwartaal van 2014 een “kaderwerkgroep sociaal 
domein” ingesteld. Deze werkgroep heeft in januari 2015 een voorstel geaccordeerd dat in maart aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd. Deze kaderstelling vormt de basis voor de monitoring. 
De gemeenteraad van Weesp heeft een tijdelijke werkgroep sociaal domein gevormd. 
In de gemeente Wijdemeren is gekozen voor informatie door het college aan de raadscommissie. 
 
7. Dienstregeling 2015 
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In de laatste vergadering heeft kerngroep de dienstregeling (overzicht besluitvorming sociaal domein)- 
voor 2015 vastgesteld. De kerngroep beschouwt dit als een goede basis voor de vervolgstappen per 
gemeente. 
 
8. Aanbevelingen kerngroep 

1. De uitwisseling van ideeën en de contacten tussen de raadsleden van de drie gemeenten 
zijn belangrijk. Organiseer daarom jaarlijks 2 à 3 raadsconferenties. 

2. Betrek de leden van de locale werkgroepen sociaal domein en de commissie MSZ 
Wijdemeren bij de voorbereiding van de werkconferenties. 

3. Geef de griffiers de opdracht om de dienstregeling actueel te houden en daarover te 
overleggen met de directeur regionale samenwerking en de portefeuillehouders. 

 
9. Decharge kerngroep 
Voorgesteld wordt om de leden van de kerngroep decharge te verlenen en de kerngroep op te heffen. 
 
 
 Namens de kerngroep, 
 
 Jelle Hekman, griffier Stichtse Vecht, 
 Ina Schutte, griffier Wijdemeren, 
 Margreet Walrave, griffier Weesp. 
 

Eindrapportage Kerngroep – pag. 4 
 
 


	Eindrapportage Kerngroep sociaal domein SWW
	1. Instelling
	2. Samenstelling kerngroep
	3. Vergaderingen kerngroep
	4. Spoorboekje en dienstregeling
	5. Rol bij voorbereiding werkconferenties
	6. Ontwikkelingen per gemeente
	7. Dienstregeling 2015
	8. Aanbevelingen kerngroep
	9. Decharge kerngroep


