DEFINITIEVE OPDRACHT WERKGROEP SOCIAAL DOMEIN
Ter vaststelling door presidium 12 november 2019 VASTGESTELD
Geachte leden van het presidium,
Tijdens uw vergadering van 15 oktober jl. bent u ermee akkoord gegaan dat de voorbereidingsgroep
sociaal domein (beeldvormende vergadering 3 oktober) omgezet wordt in een werkgroep sociaal
domein. Afgesproken is dat de werkgroep een door het presidium vast te stellen opdracht voorlegt.
Hieronder vindt u de concept tekst daarvan met aan u het verzoek hiermee in te stemmen.
Opdrachtbeschrijving:
De werkgroep sociaal domein bereidt een voorstel voor de raad voor inzake de monitoring sociaal
domein (jeugd/Wmo) Daarbij richt zij zich op de volgende punten:
 de verstrekte informatie tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 3 oktober evalueren;
 komen met een voorstel waarover de raad geïnformeerd wil worden over de doelrealisatie
en de effectieve besteding van middelen (op basis van het aangenomen amendement, dat
wil zeggen: in samenspraak met het college en het gaat in ieder geval over de thema’s
doelrealisatie, cliënttevredenheid, wachttijden en klachtafhandeling);
De werkgroep legt het presidium uiterlijk tijdens haar vergadering van 3 december over
bovenstaande punten een voorstel voor. Als het presidium daarmee instemt, wordt het voorstel
aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.
Financieel dashboard sociaal domein
Het financieel dashboard sociaal domein is in ontwikkeling. Afgesproken is dat dit in december aan
de auditcommissie wordt gepresenteerd. Daarna wordt het aangeboden aan het presidium. Dit valt
gezien de genoemde gemaakte afspraken en de tekst van het aangenomen amendement buiten de
scope van de werkgroep.
Samenstelling werkgroep
Vanuit de raad nemen deel: dhr. De Groot, mevr. Vlietstra, mevr. Buczynski (met als vervanger dhr.
Volkers), dhr. Van der Klugt, dhr. Meijer en mevr. Borst.
Het college wordt vertegenwoordigd door 2 of 3 ambtenaren van de teams omgevingsontwikkeling
en data.
Mevr. Van der Plas ondersteunt de werkgroep vanuit de griffie.
Verzoek college
De wethouder heeft de raad tijdens de beeldvormende vergadering van 3 oktober gevraagd voor
eind 2019 met KPI’s te komen. Met de bovenstaande planning wordt hieraan voldaan.

