
MOTIE proces kadernota Sociaal Domein

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Jurryt Vellinga (LT), Henk Middendorp (CDA), Peter van Es (GB), Henny van 
den Born (CU), Els Kardol (D66), Klaas Kuipers (GroenLinks)

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2020

Agendapunt: Vaststelling besluitenlijst 9 juni

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 30 juni 2020

constaterende dat:
- In de raadsvergadering van 9 juni de volgende afspraak is gemaakt: in de periode 

tussen vandaag en tweede termijn de fractievoorzitters een voorstel te laten opstellen 
over hoe de tweede termijn of de kadernota verder behandeld zal worden, in dit 
proces moet ook de raadswerkgroep sociaal domein een plaats krijgen;

besluit:
- de concept kadernota Sociaal Domein terug te sturen naar het college 

overeenkomstig art. 16.2c van het Reglement van Orde van de Raad van Tynaarlo;
- het college op te dragen om de kadernota Sociaal Domein zodanig aan te passen dat 

deze de raad in staat stelt haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren ten 
aanzien van het Sociaal Domein;

- bij deze aanpassing de bijgevoegde leidraad (zie bijlage) toe te passen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Tijdens de bespreking in de raad is gebleken dat het voorliggende concept van de kadernota 
Sociaal Domein de raad nog onvoldoende zicht geeft op de doelen die de gemeente 
Tynaarlo wil bereiken, de kaders die voor die doelen gesteld moeten worden en op de 
kansen en bedreigingen die op de gemeente afkomen. Bij dit laatste is het vooral de vraag 
hoe we de optredende tekorten op het Sociaal Domein het hoofd kunnen bieden en tot een 
gezonde gemeentebegroting kunnen komen.

Doel van de nota is te komen tot een geactualiseerd verbindend kader sociaal domein, 
waarbij de raad actief wordt betrokken. Om haar kaderstellende en controlerende taak uit te 
kunnen voeren, verlangt de raad dat het college de informatie en kaders gestructureerd 
presenteert: 
Het hoofddoel van het sociale beleid van de gemeente moet duidelijk zijn. 
De subdoelen moeten aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van het hoofddoel. 
De kaders geven de speelruimte aan en bevatten kentallen waarmee kan worden nagegaan 
hoe het staat met het bereiken van het doel. Binnen deze kaders moeten de maatregelen 
vervolgens duidelijk leiden tot het realiseren van de subdoelen. Bij de uitvoering hiervan 
worden de medewerkers uitgedaagd het hele speelveld te benutten, waarbij ook vlak langs 
de (binnenkant van de) lijnen kan worden gespeeld. 



Als hulpmiddel is de bijgevoegde leidraad (zie bijlage) opgesteld.


