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Aan de Gemeenteraad
Inleiding
Eind 2014 zijn de beleidsplannen en bijbehorende verordeningen in het kader van de decentralisaties
rondom het Sociaal Domein vastgesteld. De raad heeft de wens geuit om op het veelomvattende
beleidsterrein van het Sociaal Domein de besluitvorming nader voor te bereiden en waar mogelijk het
college te adviseren. Daarvoor is het wenselijk een zogenaamde commissie Sociaal Domein in te
stellen.
Doel en Werkwijze
De commissie Sociaal Domein is een commissie voor overleg ter voorbereiding op en advies aan de
raad en college over de uitvoering van de drie decentralisaties (AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg).
De commissie ondersteunt de raad, in de breedste zin van het woord, bij zijn kader stellende rol
binnen het Sociaal Domein.
De raad benoemt de leden van de commissie Sociaal Domein, op voordracht van de fracties. Dit
kunnen ook schaduwfractieleden zijn. Daarnaast is burgers de mogelijkheid geboden zich aan te
melden om zitting te nemen in de commissie. De oproep hiervoor is twee keer geplaatst in de
gemeentelijke nieuwsbrief, maar heeft geen reacties opgeleverd. Derhalve blijft het mogelijk om op
een later tijdsstip burgerleden aan de commissie toe te voegen.
De griffier is in de opstartfase de secretaris van de commissie. De bedoeling is dat deze op termijn
wordt vervangen door iemand die buiten de gemeentelijke organisatie staat, maar wel betrokken is bij
deze materie. De commissie kiest uit zijn eigen midden zijn eigen voorzitter. Daarnaast wordt de
commissie geadviseerd door ambtenaren. Andere overlegpartners zijn de portefeuillehouder en
wellicht de gemeentesecretaris.
De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2/3 van het aantal leden dit nodig
acht. Deze vergaderingen zijn in beslotenheid.
Voorstel
Leden van de commissie te benoemen en het regelement van orde voor deze commissie vast te
stellen.
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