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Datum : 9 maart 2021

Betreft : Reactie Wijziging Verordening Raadswerk

In de raadsvergadering van 18 maart 2021 behandelt de raad het voorstel ‘Wijziging Verordening 
Raadswerk 2018 inzake toevoegen Art. 49a werkgroep Sociaal Domein’. Daarin wordt voorgesteld 
om aan de Verordening Raadswerk een artikel toe te voegen waarin de taken, samenstelling en 
werkwijze van de Werkgroep Sociaal Domein worden vastgelegd. Het college maakt graag van de 
mogelijkheid gebruik op de voorgestelde wijziging te reageren.

Er is veel waardering voor de inzet en de betrokkenheid die in diverse werkgroepen naar voren komt, 
en voor de bijdrage die dit levert aan het functioneren van de raad en de uitwisseling tussen college 
en raad. Ook in de werkgroep Sociaal Domein gaat het college graag in gesprek met de betrokken 
raadsleden. Nu deze werkgroep zich heroriënteert op de eigen rol, deelt het college graag de eigen 
inzichten over deze manier van werken, specifiek wat betreft de Werkgroep Sociaal Domein. 

Bij het instellen van een (raads)werkgroep is duidelijkheid van belang over het doel van de 
werkgroep en over hoe de werkgroep zich verhoudt tot de brede gemeenteraad. Dit stelt zowel de 
betrokken raadsleden als adviseurs (collegeleden en ambtenaren) in staat met de juiste 
verwachtingen en rolneming de werkgroep bij te wonen. Het college ziet de werkgroep Sociaal 
Domein als een dialoog van betrokken raadsleden onderling en van betrokken raadsleden met 
wethouders en ambtenaren. In de visie van het college vindt deze dialoog als volgt plaats.

- In een a-politieke omgeving.
De werkgroep biedt de mogelijkheid om elkaar los van politiek te spreken over de inhoud.

- Op een informele manier.
De werkgroep biedt de mogelijkheid om op een informele manier vragen te stellen aan wethouders 
of ambtenaren, kennis te delen, thema’s aan te kaarten. 

- Met de werkwijze en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein centraal.
De werkgroep biedt het college de mogelijkheid om nadere duiding te geven aan hoe het Sociaal 
Domein in elkaar steekt, specifieke ontwikkelingen uit te leggen en context te schetsen. Het gaat om 
het voeden met kennis en context, en achtergronden waar in de raad niet altijd ruimte voor is. 

- Met een belangrijke rol voor de fractiespecialisten.
De werkgroep biedt de mogelijkheid voor fractieleden om zich speciaal op het terrein van het Sociaal 
Domein extra te laten bijpraten, kennis op te doen en te delen. Dit draagt bij aan het kunnen 
vervullen van de rol die een raadslid in de brede gemeenteraad heeft.

- Met specifieke ruimte voor monitoring. 
Het oorspronkelijke doel van de werkgroep is om te monitoren of het geformuleerde beleid de juiste 
werking heeft of mogelijk aanpassing behoeft, zowel in doelstellingen als in uitvoering. Dit blijft een 



focuspunt binnen de werkgroep.

- Met een procesmatige rol voor de werkgroep richting de gemeenteraad
De werkgroep vertaalt wat is besproken naar wat er in de gemeenteraad nodig is en zo nodig 
voorbereid moet worden in het Presidium. Hierover kan in de werkgroep afstemming zijn tussen de 
raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Heel concrete voorbeelden kunnen zijn: een verzoek voor 
een Uitwisseling over een specifiek onderwerp, of afstemming over op welke wijze de raadsmonitor 
wordt besproken. Met deze procesmatige rol kan de werkgroep een meerwaarde hebben in het 
faciliteren van de hele raad in haar kaderstellende en controlerende rol.

Het college ziet de werkgroep Sociaal Domein als een dialoog tussen fractiespecialisten en 
collegeleden (en ambtenaren) in een a-politieke context en met een procesmatige rol. Wij hebben 
gemerkt dat er een zekere behoefte bestaat om in en vanuit de werkgroep gesprekken te voeren met 
samenleving, inwoners en partners. Wat ons betreft past dit minder in een a-politieke context en 
heeft het onze voorkeur om een specifiek thema uit te diepen in aanwezigheid van partners in de 
brede gemeenteraad, zoals regelmatig in een Uitwisseling gebeurt.
Wij willen en kunnen de werkgroep uiteraard niet in de weg staan om zelf, bijvoorbeeld in de vorm 
van werkbezoeken, contact te hebben met organisaties en partners. Wij gaan er dan wel van uit dat 
dit contact plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de werkgroep en dat de werkgroep 
(desgevraagd of desgewenst) zich hierover zelf verantwoordt jegens de gemeenteraad. 
Daarmee kunnen wij als college en onze adviseurs onze eigen rol en verantwoordelijkheid naar 
organisaties, inwoners en partners blijven invullen.
 
Het college ziet uit naar waardevolle gesprekken in de Raadswerkgroep Sociaal Domein. 


