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Onderwerp
Instelling raadswerkgroepen Sociaal Domein, Omgevingswet en Duurzaamheid
Gevraagd besluit
1 Drie raadswerkgroepen instellen voor de thema’s Sociaal Domein, Omgevingswet en
Duurzaamheid
2 Deze raadswerkgroepen instellen voor de periode 26 februari 2019 – 16 maart 2022
3 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein: C. Kloos (LT),
R. Spekschate (VVD), M. Ririhena (GL), J. van den Boogaard (D66), K. Knot (CDA),
J. Weering (GB), C. Ensing-Compaan (PVDA), JK. Winters (CU);
4 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein:
G van Zuiden (LT), N. Hofstra (VVD), J. Nienhuis (GL), J. Hulscher (D66),
M. Dijkman- de Vries (CDA), H. Kamminga (GB), J. Peters (PVDA), J. Hoogenboom (CU);
5 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet: J. Franke (LT),
E. Hageman (VVD), W. van der Meij (GL), H. van Os (D66), H. Wiersema (CDA),
H. Kamminga (GB), A. Lubbers (PVDA), J. de Jonge (CU);
6 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingswet: C. Kloos
(LT), N. Hofstra (VVD), J. Datema (GL), E.Kardol (D66), F. Haisma (CDA),
P. van Es (GB), K. de Graaf (PVDA), H. van den Born (CU);
7 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: J. Vellinga (LT), G. Pieters
(VVD), S. Veenstra (GL), H. van Os (D66), K. Knot (CDA), H. Kamminga (GB),
A. Lubbers (PVDA), JK. Winters (CU);
8 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: A. Wouterson
(LT), N. Hofstra (VVD), W. Nieman (GL), Y. Vroom(D66), H. Middendorp (CDA),
J. Weering (GB), C. Ensing-Compaan (PVDA), J. Hoogenboom (CU).
Wat willen wij hiermee bereiken?
Er is behoefte aan een vastere en meer geformaliseerde bezetting van de bestaande en nieuwe
raadswerkgroepen. Met dit instellingsbesluit wordt vastgesteld wie de leden en plaatsvervangend
leden van de diverse raadswerkgroepen zijn.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In de vergadering van 5 februari 2019 heeft de raad de Verordening Raadswerkgroepen
vastgesteld. In artikel 2 van deze verordening wordt gesteld dat de raad werkgroepen instelt met
een instellingsbesluit. De raadswerkgroepen Sociaal Domein en Omgevingswet bestaan al enige
tijd. Daarnaast heeft de raad gevraagd om een raadswerkgroep Duurzaamheid in te stellen. Met dit
besluit worden deze raadswerkgroepen formeel ingesteld in lijn met de verordening.

Wat ging er aan vooraf
Sinds enkele jaren bestaan er twee raadswerkgroepen: Sociaal Domein en Omgevingswet. In 2018
kwam de vraag om een extra raadswerkgroep voor Duurzaamheid, deze werkgroep is op 10
oktober 2018 een keer bij elkaar gekomen. In diezelfde periode kwam de vraag om een duidelijker
kader voor het functioneren, de organisatie en bijvoorbeeld de bezetting van de raadswerkgroepen.
De raad heeft daarom op 5 februari een verordening raadswerkgroepen vastgesteld, in afwachting
van dit besluit is de instelling van de raadswerkgroep Duurzaamheid uitgesteld.
Voor welke duur worden de raadswerkgroepen ingesteld
De drie thema’s waarop de raadswerkgroepen worden ingesteld zijn belangrijke thema’s voor de
raadsperiode 2018-2022. De raadswerkgroepen worden dan ook ingesteld voor een periode tot aan
de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Sociaal Domein
Het sociaal domein houdt de raad bezig vanwege de (financiële) omvang en het belang ervan voor
de inwoners van de gemeente. De oorspronkelijke raadswerkgroep Sociaal Domein is ingesteld
vanwege de zogenoemde ‘Drie Decentralisaties’. Hoewel de decentralisaties al in 2015 zijn
doorgevoerd, blijven er voortdurend uitdagingen en ontwikkelingen. Het wordt daarom van belang
geacht dat deze raadswerkgroep nog de gehele raadsperiode actief blijft.
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet staat op dit moment gepland voor 1 januari 2020, maar deze
datum is al meerdere malen naar voren geschoven. Verwacht wordt dat de invoering van de
Omgevingswet grote gevolgen zal hebben en de invoering zal dan ook veel werk met zich
meebrengen zowel voor de invoeringsdatum als in de jaren daarna. Het wordt daarom van belang
geacht dat deze raadswerkgroep nog de gehele raadsperiode actief blijft.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn er voortdurend ontwikkelingen. Onder andere door de
groeiende maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp, de nieuwe landelijke
klimaatwetgeving en de Regionale Energiestrategie zal er de komende jaren volop aandacht voor dit
thema worden gevraagd. Het wordt daarom van belang geacht om deze raadswerkgroep in te stellen
voor de gehele raadsperiode.
Hoe informeren we de inwoners?
De inwoners worden via de gemeentepagina geïnformeerd over de instelling van de
raadswerkgroepen.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Zodra dit besluit is genomen, kunnen de raadswerkgroepen aan het werk. Voor de werkgroepen
Sociaal Domein en Omgevingswet verandert er in de praktijk niet heel veel. De raadswerkgroep
Duurzaamheid kan nu daadwerkelijk met haar werkzaamheden beginnen.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De kosten van de werkzaamheden van de raadswerkgroepen worden uit verschillende bestaande
budgetten gefinancierd. Er is geen extra budget nodig.
Presidium gemeente Tynaarlo,
drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

Raadsbesluit nr. 12
Betreft: Instelling raadswerkgroepen Sociaal Domein, Omgevingswet en Duurzaamheid
Raadsvoorstel Instelling raadswerkgroepen Sociaal Domein, Omgevingswet en Duurzaamheid
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelet op artikel 2 van de Verordening Raadswerkgroepen Tynaarlo 2019
B E S L U I T:
1 Drie raadswerkgroepen instellen voor de thema’s Sociaal Domein, Omgevingswet en
Duurzaamheid
2 Deze raadswerkgroepen instellen voor de periode 26 februari 2019 – 16 maart 2022
3 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein: C. Kloos (LT),
R. Spekschate (VVD), M. Ririhena (GL), J. van den Boogaard (D66), K. Knot (CDA),
J. Weering (GB), C. Ensing-Compaan (PVDA), JK. Winters (CU);
4 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein:
G van Zuiden (LT), N. Hofstra (VVD), J. Nienhuis (GL), J. Hulscher (D66),
M. Dijkman- de Vries (CDA), H. Kamminga (GB), J. Peters (PVDA), J. Hoogenboom (CU);
5 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet: J. Franke (LT),
E. Hageman (VVD), W. van der Meij (GL), H. van Os (D66), H. Wiersema (CDA),
H. Kamminga (GB), A. Lubbers (PVDA), J. de Jonge (CU);
6 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingswet: C. Kloos
(LT), N. Hofstra (VVD), J. Datema (GL), E. Kardol (D66), F. Haisma (CDA),
P. van Es (GB), K. de Graaf (PVDA), H. van den Born (CU);
7 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: J. Vellinga (LT), G. Pieters
(VVD), S. Veenstra (GL), H. van Os (D66), K. Knot (CDA), H. Kamminga (GB),
A. Lubbers (PVDA), JK. Winters (CU);
8 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: A. Wouterson
(LT), N. Hofstra (VVD), W. Nieman (GL), Y. Vroom (D66), H. Middendorp (CDA),
J. Weering (GB), C. Ensing-Compaan (PVDA), J. Hoogenboom (CU).

Vries, 26 februari 2019
De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

P. Koekoek,

griffier

