Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 6
Voorstel tot het instellen van de commisie
Sociaal Domein

AAN DE RAAD

Samenvatting
Op 11 juni 2014 heeft het College besloten tot het instellen van een werkgroep 3D en tevens het doel
en de taak van deze werkgroep vastgesteld. Aan het eind van de vorige raadsperiode heeft de
werkgroep een evaluatie gehouden. Daarbij is afgesproken de taken, bevoegdheden en werkwijze
van de werkgroep opnieuw vast te stellen en deze aan de raad voor te leggen.
Het juridisch kader voor dit voorstel is artikel 84 van de Gemeentewet. Gelet op de wens tot en
diverse ontwikkelingen rond een integrale benadering van de gemeentelijke taken binnen het sociaal
domein wordt voorgesteld de naam werkgroep 3D te wijzigen in “commissie Sociaal Domein”.

Inleiding
Op 11 juni 2014 heeft het College de werkgroep 3D ingesteld en tevens het doel en de taak van deze
werkgroep vastgesteld. Aan het eind van de vorige raadsperiode heeft de werkgroep 3D een
evaluatie gehouden. Daarbij is afgesproken de taken, bevoegdheden en werkwijze van de werkgroep
3D aan de raad voor te leggen.
Het juridisch kader voor dit voorstel is artikel 84 van de Gemeentewet. Gelet op diverse
ontwikkelingen rond een meer integrale benadering van de gemeentelijke taken binnen het sociaal
domein wordt voorgesteld de naam “commissie Sociaal Domein” te gaan hanteren.
Op 26 februari jl. heeft de werkgroep 3D haar werkwijze geëvalueerd. Geconstateerd is dat niet altijd
conform de oorspronkelijke bedoeling is gewerkt. Ook is geconstateerd dat de werkgroep een
belangrijke functie heeft in de informatievergaring door de raad
over de uitvoering en het delen van deze informatie met de fracties.
De afgelopen periode is de agenda van de werkgroep 3D gedomineerd door (politieke)
verantwoording (dashboard) van inzet op en kosten van het sociaal domein. Daarbij is het moeilijk
gebleken (niet alleen in de gemeente Aalten) de juiste informatie te leveren en inzicht te krijgen in
alle gegevens binnen het sociaal domein.
De inbreng van de leden, op thema’s waarover in de werkgroep 3D met elkaar gesproken zou
worden, conform de oorspronkelijke doelstellingen, is beperkt gebleven. Onbedoeld kreeg de
werkgroep 3D steeds meer een politiek karakter, mede door het uitblijven van actuele en precieze
cijfers. Daardoor is het zicht op de wereld van de zorg àchter de cijfers vertroebeld geraakt.
Inhoudelijke onderwerpen zoals de toegang tot de jeugdzorg, ontwikkelingen binnen de pleegzorg en
dementie bleven onderbelicht.
Op 23 mei 2018 is het raadsprogramma door de nieuwe gemeenteraad vastgesteld. Hierin staat dat
“de raad met de werkgroep 3D een overleg georganiseerd heeft tussen raad, college en uitvoerders.
De taak van de werkgroep is het volgen, monitoren en verbeteren van de uitvoering van de drie
wetten. Tevens is de werkgroep een klankbord voor ambtelijke voorstellen en doorgeefluik naar de
eigen fracties.”
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Met deze formulering heeft de raad op hoofdlijnen het kader gesteld voor de vernieuwing van de
werkgroep 3D: de commissie “Sociaal Domein”.
Waar in de afgelopen raadsperiode alle zeilen bij gezet moesten worden om de transities ook
daadwerkelijk geregeld te krijgen, zal in de komende raadsperiode steeds meer de nadruk komen te
liggen op de transformatie: samenhang in ondersteuning vormgeven en overlaten aan cliënten,
mantelzorgers en professionals.
Dat betekent dat onderwerpen uit het Sociaal Domein nog meer op het vlak van de uitvoering zullen
liggen. Ook wetsaanpassingen zullen vaak slaan op de inrichting van de uitvoering. De afstand
tussen de commissie Sociaal Domein tot de kaderstellende rol van de raad zal hiermee groeien.
Dat betekent niet dat de informatiefunctie van de commissie minder relevant wordt. Welke
ontwikkelingen spelen er in het werkveld en de samenleving en welke impact hebben die op de
uitgangspunten en werkwijze? Hier kan de commissie ook haar klankbordfunctie uitoefenen.
Benadrukt moet worden dat de commissie niet op de stoel van de uitvoerders gaat zitten, en geen
politiek-bestuurlijke voorstellen bespreekt of doet. Deze laatste horen thuis in de reguliere
vergaderingen van de raad en de RTG.
Taken:
 volgen van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein;
 signaleren en doorgeven van ontwikkelingen in de samenleving die te maken hebben met de
gemeentelijke taken binnen het sociaal domein;
 brainstormen, leveren van ideeën over de uitvoering van de taakgebieden van het sociaal
domein;
 proactief meedenken met ambtelijke voorstellen of ideeën;
 de aard van de commissie is inhoudelijk en thematisch, niet controlerend of bestuurlijk.
Managementrapportages worden in de RTG besproken, niet in de commissie Sociaal
Domein.
Werkwijze:
De commissie vergadert 4 keer per jaar of zoveel als de commissie wenselijk acht.
Twee weken voor de bijeenkomst wordt de agenda opgesteld door de voorzitter van de commissie,
de griffier en de teamcoördinator Welzijn en Onderwijs.
Agenda en bijlagen worden een week voor de bijeenkomst verspreid onder de leden.
Drie weken voor de vergadering kunnen leden van de raad en het college alsook ambtelijk
medewerkers voorstellen voor bespreekpunten doen. Het driemanschap dat de agenda voorbereidt
bepaalt of dit punt en zo ja met welke informatie uit de ambtelijke organisatie op de agenda komt. Dit
toetst zij aan de taken van de commissie.
De bijeenkomsten en de verslagen van de commissie zijn niet openbaar.
Randvoorwaarden en samenstelling:
 de commissie werkt informerend en opiniërend, gaat alleen over haar eigen besluitvorming
en werkt in een open, gelijkwaardige en a-politieke sfeer;
 elke fractie levert –desgewenst- een lid van de commissie;
 de Sociale raad levert één lid; hij/zij zorgt voor de verbinding met dit adviesorgaan;
 de coördinator van het team Welzijn en Onderwijs is ambtelijk secretaris van de Commissie;
 de commissie benoemt uit haar midden een voorzitter of benoemt een door de raad
benoemde RTG-voorzitter als voorzitter van de commissie;
 de voorzitter stuurt op het proces bewaakt het inhoudelijke en niet-politieke karakter van de
commissie;
 leden van het college zijn als toehoorder aanwezig;
 raad, college en ambtelijke organisatie kunnen uit eigener beweging advies vragen of
agendapunten inbrengen mits passend binnen het taakveld van de commissie;
 ambtelijk medewerkers zijn op uitnodiging aanwezig en daarnaast welkom op de
onderwerpen die op de agenda staan en leveren –desgevraagd- de relevante input.
 Ambtelijk medewerkers kunnen vrijuit spreken in de commissie, wel met “politieke antenne”;
 derden nemen op uitnodiging deel (Figulus, Laborijn, talentverbinder);
 de commissie evalueert haar eigen werkwijze twee keer per raadsperiode;
 team Welzijn en Onderwijs zorgt voor een verslaglegging binnen twee weken;
 de griffie verspreidt de verslagen en de agenda’s..
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Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Artikel 84 Gemeentewet.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De raad heeft op grond van de Gemeentewet meerdere mogelijkheden tot het instellen van (raads-)
commissies:
- commissies die besluitvorming door de raad voorbereiden en die overleggen met het college
van Burgemeester en wethouders (art. 82): dit zijn de RTG-en;
- commissies die bevoegdheden uitoefenen die hen door de raad zijn overgedragen zoals een
werkgeverscommissie (art. 83);
- overige commissies (art. 84).
De commissie “Sociaal Domein” is een commissie van de raad. Daarom stelt de raad en niet het
college de taken, samenstelling en werkwijze vast.

Alternatieve beleidskeuzes
Geen commissie instellen. Daarmee wordt ingegaan tegen de evaluatie van de werkgroep 3D die de
raad zelf heeft uitgevoerd. Het alternatief wordt daarom ontraden.

Financiële consequenties
Geen.

Participatie en Communicatie
De sociale raad is geïnformeerd over dit voorstel.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
De commissie start haar werkzaamheden na het raadsbesluit.

Bijlagen
--

Aalten, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 84 Gemeentewet;

BESLUIT

1. een commissie Sociaal Domein in te stellen ex. artikel 84 Gemeentewet;
2. in te stemmen met samenstelling, taken en werkwijze van de commissie "Sociaal Domein"
zoals verwoord in het voorstel.
AALTEN, 16 oktober 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

