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Onderwerp:
Continuering werkzaamheden raadswerkgroep Transities
Portefeuillehouder:
Op voorstel van de raadswerkgroep
Behandelend ambtenaar: dhr. J.L. de Jong
Doorkiesnummer:
0592-266606
E-mail adres:
j.l.de.jong@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:
Instemmen met continuering werkzaamheden van de raadswerkgroep
Transities.
Onderwerp
Continuering werkzaamheden raadswerkgroep Transities
Gevraagd besluit:
Instemmen met continuering van de werkzaamheden van de raadswerkgroep Transities.
Opzet doel/ werkwijze raadswerkgroep Transities Gemeente Tynaarlo.
Deze raadswerkgroep heeft destijds vanuit de gemeenteraad de opdracht gekregen de betrokkenheid te
intensiveren van de raadsfracties bij de vorming van het beleid en het opstellen van de verordeningen om
op deze wijze de gemeenteraad in staat te stellen tot het maken van gerichte en zorgvuldige keuzes in
het sociale domein.
Wat ging eraan vooraf
In de afgelopen periode heeft de raadswerkgroep een actieve rol gespeeld in de voorbereidingen van
beleid en uitvoering van de transities binnen het sociaal domein.
De raadswerkgroep heeft in een open overleg met betrokken wethouders en ambtenaren, onderlinge
discussies en door beeldvorming een substantiële bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de
uiteindelijke besluitvorming in de gemeenteraad.
Door zowel het college, de leden van de raadswerkgroep, als door de projectmanager WMO, wordt
waarde gehecht aan het in stand houden van de raadswerkgroep Transities.
De raadswerkgroep Transities heeft in haar overleg van 18 februari jl. besloten aan het presidium voor te
leggen om de deze raadswerkgroep in stand te houden. Het presidium heeft op zijn beurt in de
vergadering van 3 maart het verzoek besproken en adviseert uw raad de werkzaamheden van de
raadswerkgroep te continueren.
Wat willen we bereiken
Met het oog op de komende fase van implementatie lijkt het zinvol om de doelstelling en werkwijze van
de raadswerkgroep Transities als volgt te omschrijven:
• De doelstelling bij te stellen met het oog op de komende fase van implementatie. Voorbeelden:
monitoring (inhoudelijk, procedureel en financieel) en signaleringen. Daarbij oog hebben voor de
belangen van de burgers, de communicatie, afstemming met de samenwerkingspartners binnen
de gemeente en regio. De intensieve en zorgvuldige begeleiding van het transitie- en
transformatieproces zijn daarbij aandachtspunten.
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De kennisdeling binnen de raadswerkgroep sluit een inhoudelijke discussie niet uit. De politieke
discussie en besluitvorming vindt binnen de gemeenteraad plaats.
De raadswerkgroep kan in overleg treden met de betrokken maatschappelijke organisaties om
informatie te verkrijgen over de voortgang van de implementatie.
De raadswerkgroep kan in informatieve zin contact onderhouden met de WMO Adviesraad.
Het voorstel is een vaste samenstelling te organiseren door vanuit elke fractie minimaal één vast
lid af te vaardigen, die tevens optreedt als contactpersoon voor de raadswerkgroep. Dit lid kan
zich laten vervangen door een aangewezen lid van de fractie en/of steunfractie.
Leden van de raadswerkgroep hebben de individuele verantwoordelijkheid voor de informatie aan
en afstemming met zijn/haar fractievoorzitter c.q. fractieleden over onderwerpen die in de
raadswerkgroep aan de orde zijn, of zijn geweest.
In geval van noodzaak zijn de leden van de raadswerkgroep direct oproepbaar.
In verband met casuïstiek waarmee de raadswerkgroep geconfronteerd kan worden, nemen de
leden van de raadswerkgroep de vertrouwelijkheid in acht die daarmee gemoeid is.
In het geval van calamiteiten informeert het college het presidium.
De vergaderfrequentie wordt vooralsnog op één maal per vier weken gesteld.

Namens de raadswerkgroep
Dhr. R.C.G.M. Spekschate (voorzitter)
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