
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L265642
Datum Raadsvergadering: 18 maart 2021
Portefeuillehouder: Presidium

Onderwerp: Wijzigingsverordening Raadswerk Leusden – toevoeging art. 49a.  

Voorstel
Het Presidium stelt u voor de Wijzigingsverordening Raadswerk Leusden vast te stellen. 

Aanleiding
De werkgroep Monitoring Sociaal Domein ervaart dat de uitdagingen in het Sociaal Domein 
een andere vorm van raadsbetrokkenheid met zich mee brengen. In drie sessies is besloten 
om het werkveld en de taken van de commissie te herijken. De leden hebben in 
samenspraak met hun fracties aangedrongen op een vaste juridische basis in de 
verordening raadswerk. Met deze wijzigingsverordening wordt dit vastgelegd.

Doel / Effect

Het toevoegen van een nieuw artikel aan de Verordening Raadswerk waarmee de taken, 
samenstelling en werkzaamheden van de werkgroep Sociaal Domein worden vastgelegd.

Argumenten
1. Heroriëntatie werkgroep. 

De werkgroep Monitoring Sociaal Domein heeft besloten tot een heroriëntatie op haar 
werkzaamheden. Waar in het verleden de monitor het centrale ijkpunt was van de 
werkgroep, wil de huidige werkgroep het werkveld verbreden en de samenwerking met 
college, ambtenaren en derden actief aanhalen.

2. Verankering in de Verordening Raadswerk geeft helderheid en zekerheid
De verbreding van het werkveld en taken vraagt om een heldere, juridische, verankering in 
de raadsverordening. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Dit voorstel is tot stand gekomen in samenspraak met de leden van de werkgroep, die 
hierover ruggenspraak hebben gehouden binnen de eigen fractie 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het 
Gemeenteblad waarin deze verordening wordt geplaatst

Het presidium van de raad,

I. Schutte – Van der Schans K. Roskam
griffier                                     voorzitter

L265642 1


	Raadsvoorstel
	Onderwerp: Wijzigingsverordening Raadswerk Leusden – toevoeging art. 49a.
	Voorstel
	Aanleiding
	Doel / Effect
	Het toevoegen van een nieuw artikel aan de Verordening Raadswerk waarmee de taken, samenstelling en werkzaamheden van de werkgroep Sociaal Domein worden vastgelegd.
	Argumenten
	Tegenargument / Alternatieve scenario’s
	Plan van aanpak / Tijdsplanning


