Agenda rondetafelgesprek van de gemeenteraad
op dinsdag 2 oktober 2018 in het gemeentehuis in Aalten

RTG B&F en Ruimte

19.30 uur Raadzaal
Voorzitter
: de heer Meerdink
RTG-griffier
: mevr. Smit

1. Voorstel tot vaststelling van de Normenkader 2018.00 en het
Accountants controleprotocol 2018. (H) (RTG B&F)

RTG Samenleving

19.30 uur RTG Zaal
Voorzitter: mevrouw Rensink
RTG-griffier: de heer Fiering

1. Voorstel tot instellen van de commissie Sociaal Domein. (H)

2. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied
2015, herstelbesluit 2018. (RTG Ruimte)
3. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen
voor aanleg van openbare ruimte in het plan Bekendijk-Noord in
Bredevoort. (RTG Ruimte)

Aalten, 17 september 2018
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen vanaf 21 september tijdens kantooruren ter inzage in de
leeskamer gemeentehuis, Markt 7 te Aalten.
(H) is Hamerstuk

Toelichting concept-agenda 2 oktober 2018
RTG B&F en Ruimte vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Meerdink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot vaststelling van de Normenkader 2018.00 en het Accountants controleprotocol
2018. (H) (RTG B&F)
2. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015, herstelbesluit 2018.
(RTG Ruimte)
3. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor aanleg van openbare
ruimte in het plan Bekendijk-Noord in Bredevoort.
De raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt agendapunt 1 als hamerstuk aan te wijzen.
d. Uit te nodigen partijen.
Naast een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de gemeentelijke website
wordt voorgesteld de onderstaande personen/instanties schriftelijk op de hoogte te stellen
van het te behandelen onderwerp en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan
het gesprek:
Ad 3. Indiener van de zienswijze.
De overige stukken behorende bij bovengenoemd agendapunt liggen tijdens kantooruren in de
leeskamer van het gemeentehuis ter inzage.
RTG Samenleving vanaf 19.30 uur in de RTG Ruimte van het gemeentehuis.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt mevrouw Rensink-Althof als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot het instellen van de commissie Sociaal Domein. (H)
Het raadsvoorstel is bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt punt 1 als hamerstuk aan te wijzen.
d. Uit te nodigen partijen.
Voorgesteld wordt een algemene uitnodiging in het plaatselijk weekblad en de
gemeentelijke website te plaatsen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemd agendapunt liggen tijdens kantooruren in de
leeskamer van het gemeentehuis ter inzage.

INGEKOMEN STUKKEN RAADSVERGADERING D.D. 16 oktober 2018
NO.
1.

INGEKOMEN
28-08-2018

INGEKOMEN VAN
Gemeenteraad Waalwijk

OMSCHRIJVING
Motie Kinderpardon.

VOORSTEL
Aannemen voor kennisgeving.

2.

28-08-2018

VNG

Ledenbrief 48-2018 Openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en
Commissie Europa en Internationaal.

Aannemen voor kennisgeving.

3.

29-08-2018

B&W

Raadsmededeling 78-2018 Nieuwe ontsluiting Sportpark Zuid.

Aannemen voor kennisgeving.

4.

29-08-2018

B&W

Raadsmededeling 79-2018 Beantwoording vragen PP fractie over digitale
toegankelijkheid.

Aannemen voor kennisgeving.

5.

29-08-2018

Ned. Ver. tot bevorderen van
de Zondagsrust en de
Zondagsheiliging.

Eerbiediging van de Zondagsrust.

Aannemen voor kennisgeving en
ter afdoening in handen stellen
van het college.

6.

29-08-2018

VVD fractie

Schriftelijke vragen 20-2018 over Raadsprogramma in relatie tot provinciaal
beleid.

7.

30-08-2018

B&W

Raadsmededeling 80-2018 Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie
over Minimapolis Ziektekostenverzekering.

Aannemen voor kennisgeving en
ter afdoening in handen stellen
van het college.
Aannemen voor kennisgeving.

8.

03-09-2018

Winkelvereniging IODUS

Brief over supermarkten Dinxperlo.

9.

04-09-2018

VNG

Ledenbrief 50-2018 Wnra en volgers cao Gemeenten.

10.

04-09-2018

B&W

Raadsmededeling 81-2018 Beantwoording aanvullende vragen fractie GB over Aannemen voor kennisgeving.
depressie onder jongeren.

11.

06-09-2018

VNG

Ledenbrief 51-2018 Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment
gesloten coffeeshopketen.

Aannemen voor kennisgeving.

12.

07-09-2018

B&W

Raadsmededeling 82-2018 Kostendekkendheid begraafplaatsen.

Aannemen voor kennisgeving.

13.

10-09-2018

B&W

Reactie op brief d.d. 11 juli 2018 Erfgoedvereniging Heemschut.

Aannemen voor kennisgeving.

14.

12-09-2018

Inwoner

Brief inzake grondverhuur- en volkstuinbeleid gemeente Aalten.

Aannemen voor kennisgeving en
ter afdoening in handen stellen
van het college.

Aannemen voor kennisgeving en
ter afdoening in handen stellen
van het college.
Aannemen voor kennisgeving.

Ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 16 oktober 2018

Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot vaststelling Normenkader 2018.00
en Accountantscontroleprotocol 2018

AAN DE RAAD

Samenvatting
Instemmen met het voorgestelde Normenkader 2018.00 en Accountants controle protocol 2018

Inleiding
In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen.
Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid.
De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen.
Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening gaat over de uitgangspunten van de
controle, toleranties, reikwijdte controle rechtmatigheid en dergelijke.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Binnen de gemeentewet betreft het artikel 213 waarin het financieel beheer en verantwoording is
vastgelegd.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
In het normenkader zijn de interne en externe regelingen opgenomen die van belang zijn binnen de
gemeente Aalten.
In het protocol voor de accountantscontrole wordt onder andere de controle op de rechtmatigheid
beperkt tot de aspecten recht, hoogte en duur.
De werkgroep financiën is hier ook van op de hoogte.
Het normenkader is alleen gewijzigd ten opzichte van 2017.00 op de benamingen van de
regelgeving intern en extern.

Alternatieve beleidskeuzes
N.v.t.

Financiële consequenties
N.v.t.
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Participatie en Communicatie
N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
N.v.t.

Bijlagen
Normenkader 2018.00
Accountantscontrole protocol 2018

Aalten, 21 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot vaststelling van het
bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2015,
herstelbesluit 2018'

AAN DE RAAD

Samenvatting
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna te noemen: de Afdeling) heeft op 10
januari 2018 uitspraak gedaan over het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
‘Landelijk gebied 2015’.
Voor een belangrijk deel is het bestemmingsplan in werking getreden. De beroepen met betrekking
tot de (intensieve) veehouderijen moeten nog wel worden behandeld door de Afdeling.
Voor enkele plandelen dient door de gemeenteraad een nieuw besluit te worden genomen met
inachtneming van hetgeen door de Afdeling is overwogen.
Dit voorstel voorziet daarin. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Landelijk
gebied 2015, herstelbesluit 2018’ vast te stellen.

Inleiding
Het herstelbesluit beoogt te voldoen aan de rechterlijke uitspraak.
Voor de volgende plandelen wordt een nieuwe planregeling voorgesteld:
a)
b)
c)
d)

e)

het plandeel met de bestemming ‘Agrarisch’ ter plaatse van het bestaande parkeerterrein achter
het perceel Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten;
de aanduiding ‘specifieke vorm van bos – jachthut’ ter plaatse van het plandeel met de bestemming
‘Bos’ op het perceel Beestmanweg ongenummerd;
het plandeel met de bestemming ‘Sport’ en de aanduiding ‘specifieke vorm van sport - clubhuis
motortoerclub’ ter plaatse van het perceel Ganzenpoelendijk ongenummerd;
de plandelen met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ voor zover daaraan niet de aanduiding
‘bomenteelt’ is toegekend, zoals nader aangeduid op bij de uitspraak behorende kaarten 2a, 2b en
2c va;
de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - wisselteelt boomteelt 1’ voor zover die is toegekend
aan de plandelen waaraan niet de aanduiding ‘openheid’ is toegekend.

Het plandeel met de bestemming ‘Bedrijf’ ter plaatse van het perceel Lichtenvoordsestraatweg 91 te
Aalten (CWV Barlo) is niet in dit herstelbesluit opgenomen. Namens dit bedrijf is aangegeven dat men
het plan eerst verder uit wil werken en een aanvraag om omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) aan het gemeentebestuur voor wil leggen.
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Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het voorstel heeft betrekking op het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015’ van de gemeente
Aalten en volgt uit de gerechtelijke uitspraak van 10 januari 2018. Van belang is verder de provinciale
omgevingsverordening Gelderland.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
In het bij dit voorstel behorende plan (bestaande uit toelichting, planregels en verbeelding) is een en
ander verder uitgewerkt. Wij gaan hieronder kort in op de voorgestelde planologische regeling voor de
verschillende plandelen, zoals opgesomd in de inleiding.
Ad. a. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van legalisatie van het
desbetreffende deel van het parkeerterrein. Uit dit onderzoek volgt dat de naastgelegen woning van
reclamant hiervan geen wezenlijke hinder ondervindt, gelet op het heersende achtergrondniveau ter
plaatse (onder meer als gevolg van het industrieterrein ’t Broek en het wegverkeerslawaai van de
Dinxperlosestraatweg). Gezien de uitkomst van dit onderzoek is het voor ons niet bezwaarlijk dat de
parkeerplaats alsnog een positieve bestemming krijgt. Het gaat immers om een beperkte uitbreiding
van het bedrijfsterrein, dat uitsluitend voor het parkeren mag worden gebruikt. Naast deze beperkte
bestemmingsregeling zijn kwalitatieve eisen in het plan opgenomen ten aanzien van een te realiseren
schutting en elzensingel. Er is een planschade/realisatieovereenkomst overeengekomen.
Ad. b. Uit de verschillende rechterlijke uitspraken (Rechtbank Gelderland en de Afdeling) volgt dat de –
zonder vergunning gebouwde- jachthut aan de Beestmanweg (ong) niet kan worden vergund, gelet op
het bepaalde in de Gelderse omgevingsverordening. Het perceel is bovendien gelegen op gronden die
zijn aangeduid als Gelders Natuur Netwerk (GNN). Aan dat plandeel wordt de bestemming ‘Bos’
toegekend, zonder een verdere aanduiding.
Ad. c. Uit de uitspraak van de Afdeling volgt dat een positieve bestemming voor het clubhuis van de
Bredevoortse Motortoerclub niet mogelijk is gelet op het bepaalde in de Gelderse
omgevingsverordening en de ligging van het perceel in het gebied dat is aangeduid als ‘Nationaal
Landschap’. Aan dat plandeel wordt de bestemming ‘Agrarisch gebied met waarden’ (zonder
bouwperceel) toegekend.
Ad. d. en e. Gebleken is dat de regeling met betrekking tot de bomenteelt uit de in 2004 en 2007
vastgestelde bestemmingsplannen voor het buitengebied niet consequent zijn omgezet in het digitale
plan ‘Landelijk gebied 2015’. Dit is uiteraard niet de bedoeling. In dit plan wordt dit hersteld.

Alternatieve beleidskeuzes
Het bestemmingsplan/herstelbesluit niet dan wel gewijzigd vast stellen.

Financiële consequenties
Het plan heeft voor de gemeente geen financiële consequenties.

Participatie en Communicatie
Het proces van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015’ kenmerkt zich door uitgebreide
inspraak en communicatie. Voor dit herstelbesluit is dit niet meer van toepassing.
Met belanghebbende partijen is gesproken over het te nemen besluit.
Tijdens de vergadering van de RTG Ruimte kan wel worden ingesproken.
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Vervolgstappen inclusief tijdpad
Na vaststelling van dit plan door uw raad, wordt het raadsbesluit met bijlagen gedurende een termijn
van zes weken ter inzage gelegd.
Gedurende die termijn kan door een belanghebbende, met inachtneming van het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening, beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Bijlagen
1. Het ontwerp van het herstelbesluit, bestaande uit toelichting met bijlagen, planregels en
verbeelding.

Aalten, 4 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot het afgeven van een verklaring van
geen bedenkingen voor aanleg van openbare
ruimte in het plan Bekendijk-Noord in
Bredevoort

AAN DE RAAD

Samenvatting
De ontwerp-omgevingsvergunning voor realisatie van de groenzone in het project Bekendijk-Noord in
Bredevoort heeft vanaf 25 juli 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Wij
hebben deze zienswijze beoordeeld en zien geen aanleiding het plan bij te stellen. We stellen daarom
voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Inleiding
Voor het gebied Bekendijk-Noord in Bredevoort ligt een plan voor sloop van alle bedrijfsbebouwing,
bodemsanering, aanleg van infrastructuur, de bouw van maximaal 13 woningen en de aanleg van
een groenzone. Het project is al volop in uitvoering: de bedrijfsbebouwing is gesloopt, de bodem
gesaneerd en het bouw- en woonrijp maken van het gebied is in voorbereiding.
De aanleg van de groenzone is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Op 19 juni 2018 besloot
de gemeenteraad daarom een verklaring van geen bedenkingen af te geven zodat wij de procedure
voor een omgevingsvergunning, onderdeel afwijken regels ruimtelijke ordening konden starten.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft vanaf 25 juli 2018 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze
ingediend. U heeft op 19 juni 2018 besloten de verklaring van geen bedenkingen af te geven en
bepaald dat deze als “definitieve” verklaring kan worden opgevat als er geen zienswijzen worden
ingediend. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet deze zienswijze
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. U moet vervolgens te beoordelen of u de verklaring van
geen bedenkingen wilt afgeven.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Voor een uitgebreidere toelichting op het plan verwijzen we naar het raadsvoorstel van 22 mei 2018,
de raadsmededeling 77/2017 en de aanvraag omgevingsvergunning met bijlagen (waaronder de
ruimtelijke onderbouwing).
We hebben deze zienswijze beoordeeld en zien geen aanleiding het plan te wijzigen. Wij stellen u
voor in te stemmen met de beoordeling van de zienswijze zoals opgenomen in de Zienswijzennota
en de verklaring van geen bedenkingen af te geven.
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Alternatieve beleidskeuzes
U kunt besluiten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarmee is aanleg van de
openbare ruimte voor een groot deel planologisch niet toegestaan waardoor een onderdeel van het
plan (de realisatie van de groenzone) niet uitgevoerd kan worden.
U kunt ook besluiten om een verklaring af te geven onder voorwaarde dat er wel een ontsluiting
wordt gerealiseerd. Dit gaat echter ten koste van de beoogde ruimtelijke kwaliteit.

Financiële consequenties
Wanneer het plan niet volledig kan worden uitgevoerd kan de subsidie die de provincie Gelderland
beschikbaar heeft gesteld (deels) in gevaar komen omdat niet alle prestaties kunnen worden
geleverd. Mogelijk dat deze procedure ertoe leidt dat een deel van het plan niet tijdig is uitgevoerd.
Wij overleggen met de provincie hoe hiermee om te gaan.

Participatie en Communicatie
Overleg met indiener heeft niet geleid tot een gewijzigd standpunt. Hij houdt vast aan de wens tot
een ontsluiting door de groenzone. Alternatieven via het aangrenzende woonperceel aan de
Misterstraat en/of mogelijke oplossingen om op termijn in het zuidelijk deel van het plangebied zijn
voor hem geen reële alternatieven.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen wordt de omgevingsvergunning verleend. Tegen
dat besluit is beroep mogelijk bij de rechtbank, waarna nog hoger beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk is.

Bijlagen
1. Schetsontwerp
2. Zienswijzennota
3. Het (ontwerp)besluit tot afgifte van de verklaring van geen bedenkingen

Aalten, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
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 15 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;
 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

