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Historie

Op 6 juli 2018 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over het
Interventieprogramma sociaal domein dat toen is vastgesteld. In de collegebrief
van 12 juli 2018 is aangegeven dat het interventieprogramma deel uitmaakt van
een bredere benadering ten aanzien van de financiële tekorten in het sociale
domein. Om dit bredere geheel te overzien en aan te sturen is een Taskforce
ingesteld. De stukken uit 2018 zijn als apart document in deze zaak opgenomen.
Middels de collegebrief van 17 april 2019 informeert het college de
gemeenteraad over de voortgang van de Taskforce en het
interventieprogramma.

Portefeuillehouder

Van Wakeren, Bruggink, Ten
Heuw

Het afgelopen jaar is de gemeenteraad op meerdere momenten informeel en
formeel geïnformeerd over dit dossier. Dit is informeel gedaan middels de
Werkgroep Sociaal Domein én formeel bijvoorbeeld middels antwoorden op
raadsvragen als ook via collegebrieven –over deelgebieden- van dit dossier.
Een aantal van deze stukken zijn ook in de zaak gevoegd.
Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

De raad kan met elkaar en het college in gesprek over de voortgang van de
Taskforce en het interventieprogramma zoals door het college is weergegeven in
de op 17 april toegezonden informerende brief.
Vanuit het college worden de volgende twee vragen nog meegegeven:
- Hoe duidt u de gepresenteerde voortgang van het college (kijkend naar
maatregelenpakket 1 en 2 uit het interventieprogramma)?
- Wetende dat volume en prijsstijging ons voor een nieuwe opgave stellen,
welke kaders en ideeën wilt u het college meegeven om maatregelenpakket 3
verder op te pakken?
‘Technische’ vragen aan de hand van de stukken kunnen via de griffie aan de
betrokken ambtenaren worden gesteld.
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Beeldvorming – formele tafelsetting

Behandeladvies

Na een korte opening door Wethouder Bruggink is het woord in deze politieke
markt voornamelijk aan de raadsfracties. De fracties krijgen in hun termijn
(maximaal 5 minuten) de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen als ook het
college vragen te stellen over de voortang van de taskforce en het
interventieprogramma, waarbij het gewenst is dat de fracties de vragen vanuit
het college betrekken.
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