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Aanleiding
Hoe wordt de gemeenteraad van Aalten geïnformeerd over het sociaal domein, zowel lokaal,
regionaal als bovenregionaal?
Het document over de jeugdzorg die voor 31 oktober 2013 gereed moet zijn, wordt deze nog
besproken met de gemeenteraad?
De heer Wikkerink verneemt in de krant dat er 29 oktober een informatiebijeenkomst is voor burgers in
De Pol en dat hij nog geen uitnodiging heeft ontvangen. De gemeenteraad wordt ernstig op
achterstand gezet in dit proces, aldus de heer Wikkerink.
De heer Walter vraagt zich af of de informatie van dinsdag 10 december 2013 niet wat aan de late
kant is.
Inhoud mededeling
Door het college is toegezegd dat zodra er informatie is over de transities in het sociaal domein de
gemeenteraad hierover geïnformeerd wordt. Het college is van mening dat zij dit ook doet. Het
collegevoorstel van 24 september 2013 is ter informatie doorgezonden aan de gemeenteraad van
Aalten. In dit voorstel is vastgelegd dat de Achterhoekse gemeenten 7 opdrachten zullen uitwerken.
Het ligt in de planning dat de uitwerking van deze 7 opdrachten in de raden van december zal worden
besproken.
Het document “Vaststelling Transitie-arrangement Jeugdzorg Achterhoek” is 11 oktober 2013
besproken met de portefeuillehouders Jeugdzorg in de Achterhoek. Dit document zal dinsdag 22
oktober 2013 aan het college worden voorgelegd en in december 2013 aan de gemeenteraad. Het is
juist dat dit document voor 31 oktober 2013 bij het Rijk ingediend moet zijn. In de Achterhoek is dan
ook de afspraak gemaakt dat het document wordt ingediend voor 31 oktober 2013 bij het Rijk met het
voorbehoud dat alle gemeenteraden in de Achterhoek nog moeten instemmen met het document.
De uitnodigingen voor de informatiebijeenkomst van 29 oktober 2013 worden in week 42 verzonden.
Het is dus juist dat de raadsleden deze nog niet hebben ontvangen. De stelling dat de gemeenteraad
ernstig op achterstand wordt gezet in dit proces deelt het college niet. Er is een bijeenkomst gehouden
voor organisaties, verenigingen, instellingen en raadsleden d.d. 25 september 2013. Alle
collegebesluiten die van belang zijn voor de transities van het sociaal domein worden of ter
kennisname kenbaar gemaakt aan uw raad of er worden voorstellen aan uw raad voorgelegd. Enkele
voorbeelden hiervan zijn;

•

voorstel tot het niet langer meewerken aan de bestuursopdracht WWnV West Achterhoek en
uitbesteding van taken in het sociale domein via dienstverleningsovereenkomsten regelen.

•

voorstel tot het vaststellen van het Analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek.

•

voorstel tot vaststelling van de Achterhoekse kaderstelling Maatschappelijk domein

•

de klantenanalyse van onze burgers die werkzaam zijn bij Hameland en een uitkering
ontvangen van het ISWI.

Als college hadden we de bijeenkomst ook graag eerder willen houden dan 10 december 2013, echter
de agenda van uw raad liet dat helaas niet toe.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

