
 

Raadsvergadering d.d. 14 juni 2016, agendapunt 8 
 
Aan 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 juni 2016. 
 
Onderwerp:                      Bespreking Transformatieplan Sociaal Domein (op verzoek van de  
                                         fractie van GroenLinks). 
 
Portefeuillehouder:        -- 
Fractie GroenLinks:         mevr. R.R.M. Zuiker 
Tel. nummer:                   050-3080137 
E-mail adres:                   renate.zuiker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:     Bespreken van het Transformatieplan Sociaal Domein, inclusief monitor 
                                       2015 en nieuwe investeringen. Het college eventueel nieuwe  
                                       aandachtspunten meegeven in het Sociaal Domein. 
                                                       
Bijlagen:  

- Transformatieplan Sociaal Domein 
 

Toelichting 

De fractie van GroenLinks geeft de raad de stukken over het transformatieplan Sociaal Domein, zoals 
deze voorlagen in de vergadering van 10 mei jl. (informatie uit/namens het college) in bespreking.  
 
De fractie van GroenLinks is van mening dat het Transformatieplan Sociaal Domein meer is dan een 
uitvoeringsdocument. De transformatie van het sociale domein is een essentieel onderdeel (de tweede 
fase) van het overhevelen van taken van Rijksoverheid naar gemeentelijke overheid. Het is belangrijk om 
de definitieve plannen die het college heeft voor deze tweede fase openbaar in de raad te bespreken. 
 
In het Transformatieplan worden een aantal voorstellen voor nieuw beleid gedaan, inclusief een financiële 
onderbouwing. Graag horen we van het college een toelichting op een aantal van deze onderdelen en 
mogelijk heeft de raad meer of andere wensen voor extra investeringen in dit domein. 
 
In het document is ook een evaluatie opgenomen van de transities die per 1 januari 2015 zijn 
doorgevoerd in het Sociaal Domein (Monitor Sociaal Domein 2015, bijlage 1). Het is nuttig om in de raad 
te bespreken welke lessen uit deze evaluatie te leren zijn. 
In het sociale domein is in 2015 veel geld overgehouden. Graag wil de fractie van GroenLinks de 
oorzaken en gevolgen van deze besparingen in de raad bespreken.  
 
Gevraagd besluit: 
 
Bespreken van het Transformatieplan Sociaal Domein, inclusief monitor 2015 en nieuwe investeringen. 
Het college eventueel nieuwe aandachtspunten meegeven in het Sociaal Domein. 
                                                    
Namens de fractie van GroenLinks, 
R.R.M Zuiker, raadslid. 
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