
 

 
RAADSVOORSTEL 
 
Registratienummer Z/14/ 
Onderwerp Opheffen kerngroep transities sociaal domein 
Portefeuillehouder  
Contactpersoon + tel.nr jelle.hekman@stichtsevecht.nl   tel. 0346-25 46 57 
 
 
Ter advisering naar 
commissie 

 Datum commissie 14 april 2015 

Ter besluitvorming naar raad  Datum raad 19 mei 2015 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
- Kennisnemen van de Eindrapportage kerngroep transities sociaal domein. 
- De aanbevelingen over te nemen: 

De uitwisseling van ideeën en de contacten tussen de raadsleden van de drie gemeenten zijn 
belangrijk. Organiseer daarom jaarlijks 2 à 3 raadsconferenties. 
Betrek de leden van de locale werkgroepen sociaal domein en de commissie MSZ Wijdemeren 
bij de voorbereiding van de werkconferenties. 
Geef de griffiers de opdracht om de dienstregeling actueel te houden en daarover te overleggen 
met de directeur regionale samenwerking en de portefeuillehouders. 

- De leden van de kerngroep decharge te verlenen en de kerngroep op te heffen. 
 
Toelichting 
In november 2013 hebben de gemeenteraden van Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp besloten tot 
instelling van de “kerngroep transities sociaal domein” en werden per gemeente drie raadsleden 
benoemd als lid van de kerngroep. De kerngroep moest de procesgang volgen en actief de 
kaderstellende rol initiëren en waarborgen. De kerngroep is voortgezet in de nieuwe raadsperiode. 
Vooraf is aangegeven dat de kerngroep zou worden opgeheven als de belangrijkste wijzigingen zijn 
geïmplementeerd. 
Per 1 januari 2015 is de transitie sociaal domein afgerond en is de transformatie sociaal domein 
gestart. De kerngroep rondt de werkzaamheden af met een eindrapportage (bijlage 1). 
Als belangrijkste product voor de toekomst heeft kerngroep voor 2015 de “Dienstregeling SWW – 
overzicht besluitvorming sociaal domein 2015” (bijlage 2) vastgesteld. Deze “Dienstregeling” wordt in 
samenspraak tussen de drie griffiers en de directeur regionale ontwikkeling regelmatig geactualiseerd 
en in het Raadsinformatiesysteem gepubliceerd (bijlage 3). 
Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen voor het vervolg gedaan. 
 
 Jelle Hekman, griffier Stichtse Vecht 
 Ina Schutte, griffier Wijdemeren 
 Margreet Walrave, griffier Weesp 
 
Bijlagen 
1. Eindrapportage kerngroep transities sociaal domein SWW. 
2. Dienstregeling SWW – overzicht besluitvorming sociaal domein. 
3. Overzicht besluitvorming sociaal domein per gemeente 
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