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Geacht College, 
 
Op 26 juni 2019 is de raadswerkgroep Sociaal Domein bijeen geweest. 
In deze bijeenkomst is bij agendapunt 4 de uitkomsten onderzoek IPW behandeld. 
De beleidsmedewerker gaf een uitgebreide uiteenzetting van dit onderzoek. 
 
Daar het onderzoek niet was toegezonden  en ook niet ter plekke kon worden ingezien, waren de 
D66-leden van de werkgroep niet in staat om adequaat te reageren. De leden hebben dan ook 
gevraagd  het onderzoek achteraf toe te sturen. Zo kan het onderzoek gebruikt worden als input voor 
de beoordeling van o.a. de Perspectievennota. 
 
De wethouder is tijdens de vergadering van de raadswerkgroep Sociaal Domein, na enig aandringen – 
het onderzoek was nog niet aan het college aangeboden – akkoord gegaan met toezending van het 
rapport aan de raadsleden. 
 
Inmiddels heeft onze fractie het betreffende onderzoek ontvangen. 
 
Het bevreemdt de fractie van D66 dat dit onderzoek nu als `vertrouwelijk` is aangemerkt. De griffier 
geeft als reden aan dat het college nog geen standpunt heeft  bepaald. Op een later moment zal het 
college de raad een duidingsbrief zenden, terwijl het rapport in een eerdere fase uitgebreid in de 
raadswerkgroep is besproken, zonder het etiket “vertrouwelijk”. 
 
De fractie van D66 heeft dan ook de volgende vragen: 
 

1. Kan het college aangeven wat de reden is dat het rapport in de raadswerkgroep wel is 
behandeld zonder dat de wethouder  het akkoord van het college heeft?  

2. Kan het college aangeven wat de reden is dat tijdens de behandeling in de raadswerkgroep 
geen mededeling is gedaan dat het rapport vertrouwelijk is 

 

De fractie wil graag voor de behandeling van de perspectievennota antwoord op onze vragen. 

Met vriendelijke groeten 

E. Kardol 
Voorzitter  fractie D66 
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