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     Registratienr. GR  
Datum raadsvergadering  29-10-2014  Datum B&W besluit   

Raadscommissie  n.v.t. (Presidium)  Portefeuillehouder   

Datum raadscommissie    Steller  A. Weiland  
Bijlagen  -  Telefoon  7678 
    E-mail  annemarieke.weiland@

groningen.nl        
Onderwerp      
 
Instellen begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein 
 

Concept raadsbeluit 

De raad besluit: 
I. de begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein in te stellen 
II.  in de begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein te benoemen mevr. Woldhuis 

(Stadspartij), mevr. W. Paulusma (D66), dhr. W.H.Koks (SP), dhr. E.B. Koopmans 
(ChristenUnie), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), dhr. K.S.N. van der Veen (GroenLinks) 

III.  Het college te verzoeken de dekking van het budget voor de begeleidingscommissie 
Vernieuwing Sociaal Domein van € 30.000- te zoeken binnen het budget voor vernieuwing 
sociaal domein, gebiedsgericht werken, jeugd (passend onderwijs), zorg, welzijn en participatie 
en dit budget alleen ter beschikking te stellen na toestemming van het presidium.  

 



  
 

 

Publiekssamenvatting 

Het presidium heeft besloten dat de raadscommissie Werk en Inkomen leidend is voor de 
Vernieuwing Sociaal Domein en dat er een begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein 
moet komen á la de stationsommissie. 
Doel van deze tijdelijke begeleidingscommissie is om de raad met adviezen zodanig te ondersteunen 
dat de raad op het juiste tijdstip over de juiste informatie kan beschikken, zodat de raad grip heeft en 
houdt op de ontwikkelingen binnen de Vernieuwing Sociaal Domein. 
Voor het instellen van de begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein vragen wij de raad 
om de voorgedragen raadsleden te benoemen en tevens in te stemmen met het verzoek aan het 
college om dekking te zoeken voor het budget van € 30.000- voor de begeleidingscommissie 
Vernieuwing Sociaal Domein binnen het budget voor vernieuwing sociaal domein, gebiedsgericht 
werken, jeugd (passend onderwijs), zorg, welzijn en participatie en dit budget alleen ter beschikking te 
stellen na toestemming van het presidium.   
 
Inleiding 

Vorig jaar heeft op initiatief van de raad een expertmeeting over de decentralisaties plaatsgevonden. Door de 
landelijke besluitvorming, de  samenwerkingsovereenkomsten van de 23 Groninger gemeenten en de relatief 
korte voorbereidingstijd voor gemeenten staat de rol van de raad onder druk. Daarom is het gewenst om de 
betrokkenheid van de raad m.b.t. de vernieuwing sociaal domein,  de verdere vormgeving van het 
gebiedsgericht werken en de wijkwethouders een steviger vorm te geven. Met name vanwege de financiële 
impact op de gemeentelijke begroting en het feit dat er voor 2016 ook meer ruimte lijkt te zijn voor een eigen 
gemeentelijke invulling. In het presidium van 17 september 2014 is dit besproken. 
Het presidium heeft besloten dat de raadscommissie Werk en Inkomen leidend is en dat er een 
begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein moet komen á la de stations commissie. 
 
Beoogd resultaat 

Doel van deze tijdelijke begeleidingscommissie is om de raad met adviezen zodanig te ondersteunen 
dat de raad op het juiste tijdstip over de juiste informatie kan beschikken, zodat de raad grip heeft en 
houdt op de ontwikkelingen binnen de Vernieuwing Sociaal Domein. 
Deze ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen: in de vorm van informerende 
brieven, in de vorm van bijeenkomsten waarbij al dan niet externe deskundigen worden uitgenodigd 
en in de vorm van het laten uitvoeren van extern onderzoek, zoals een second opinion. Om in beeld 
te krijgen aan welke informatie en kennis de raadsleden behoefte hebben, kan de commissie 
overwegen om een ‘rondje langs de fracties’ te maken.  
 
Argumenten/afwegingen 

Het voorstel is om evenals bij de begeleidingscommissie Stationsgebied ook nu te kiezen voor het 
model van het audit committee en om bij de samenstelling van een begeleidingscommissie 
Vernieuwing Sociaal Domein dezelfde uitgangspunten te hanteren.  
Dat betekent dat de commissie bestaat uit een brede vertegenwoordiging uit de raadscommissie 
Werk & Inkomen of leden van de commissie O&W, (vijf of zes leden uit verschillende fracties). Een 
raadslid kan de rol van voorzitter op zich nemen. 
De commissie komt in beslotenheid bijeen om adviezen aan de raad voor te bereiden. De commissie 
kan zich hierbij laten ondersteunen en gebruik maken van externe deskundigheid indien gewenst. 
De adviezen van de commissie aan de raad zijn openbaar, tenzij er sprake is van gegevens die 
vertrouwelijk moeten blijven. 



  
 

 

De commissie bepaalt zelf hoe vaak ze bijeenkomt, gedacht wordt aan minimaal drie tot vier keer 
per jaar. Belangrijk hierbij is dat het politieke debat blijft plaatsvinden in de raadscommissie Werk 
& Inkomen en in de raad. De begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein probeert dit 
politieke debat zo goed mogelijk te ondersteunen. De commissie stuurt haar verslagen naar de 
raadscommissie Werk & Inkomen. 
 
 

Financiële consequenties 

Voor zijn werkzaamheden is het raadzaam dat de commissie over een budget beschikt. Het voorstel 
is om net als bij de begeleidingscommissie stationsgebied  het college van B&W te verzoeken om 
dekking te vinden binnen het budget voor vernieuwing sociaal domein, gebiedsgericht werken, 
jeugd (passend onderwijs), zorg, welzijn en participatie van € 30.000 en dit alleen ter beschikking te 
stellen na toestemming van het presidium. 
 

Realisering en evaluatie 

Als uw raad met het voorstel instemt, kan de begeleidingscommissie Vernieuwing Sociaal Domein  
zo spoedig mogelijk van start gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 


