
Terugkoppeling Werkgroep Sociaal Domein
7 juni 2021, 21.00 uur, digitaal
Aanwezig: Karolien Pouwels, Annet Belt, Hennie Caarels, Albert Kramer, Denise Houtveen, Reina 
Dijksterhuis, Mark Leegwater, Esther Mouissie en Ina Schutte. 

Agenda
1. Opening en welkom

2. Verslag vorige keer
N.a.v. verslag geeft Hennie aan dat hij zich niet bewust was van de afspraak over de 
voortgang. Voorzitter geeft terug: waar ligt de uitdaging met de monitor?  
Caarels geeft aan geen behoefte te hebben om aan de monitor te sleutelen. 
Mülder: dank voor inhoudelijk verslag van ambtenaren. Geeft nieuwe inzichten. 

3. Voortgang monitor – Hennie, Jan en Reina
Geen nieuwe verwachtingen t.a.v. techniek van de monitor. 
Document van Leegwater en Mouissie wordt breed gedragen. 

4. Openbaarheid van de werkgroep – Jan
Mülder: vergadering hoort in principe openbaar te zijn. Dus voorstel om met elkaar af te 
spreken dat werkgroep Sociaal Domein openbaar vergadert. 
Cie. stemt in met wijziging de verordening, art. 50. Technisch, praktisch en klein afdoen. 

5. Vooruitblik op Uitwisseling 9 september in overleg met Mark en Esther 
Behandeling van rapportage Sociaal Domein, mogelijkheid om accenten mee te geven. 

 Preventie, 
 Bescherming,
 Jeugdzorg financiën.
 25 casussen – Wat maakt dat dit tot de meest dure casussen, aan welke knoppen 

kunnen we draaien. Aan welke knoppen hadden we kunnen draaien.
 Toename cliënten in ambulante begeleiding.
 Wet inburgering. 

Vragen die zich beter lenen voor 17 juni: 
 Wat loopt er, waar zitten de uitschieters. 
 Opzet uitwisseling 17 juni over raadsrapportage: College en ambtenaren geven deze 

avond de high-lights / opvallendheden, raadsleden krijgen gelegenheid zo veel als 
mogelijk de vragen te laten stellen. Oproep aan raadsleden om vooraf vragen in te 
dienen, zodat er diepgaand en uitgebreid ingegaan kan worden op alle vragen.

Onderwerpen die zich lenen voor volgende werkgroep, derde kwartaal: 
 Onderzoek PGB, gelden Soc.Domein in relatie tot fraude >> niet in de uitwisseling, 

maar oppakken binnen raadswerkgroep en met ondersteuning college-inzet.
 Aanbestedingsprocedures Soc.Domein. Korte toelichting hoe de aanbesteding sociaal 

domein werkt, politiek debat buiten de werkgroep. 



6. Rondvraag
Bijlage van Jan Mülder over ontwerp regiovisies. 
Inkomensafhankelijke toeslag > Mark en Esther nemen signaal mee naar portefeuillehouder.
Complimenten voor raadsrapportage. 
Interview werkgroep met Twijnstra & Gudde in het kader van de Lariks Evaluatie. 

7. Sluiting 


