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Vz,  

Het onderwerp Herijking Sociaal Domein staat als besluitvormend bespreekstuk op de agenda. Door 

het te laat aanleveren en ontbreken van stukken is het voor de gemeenteraad onmogelijk om een 

goed besluit te nemen. Alle partijen stellen voor om het onderwerp van de agenda af te voeren. 

 

Bij de stukken van het raadsdebat Herijking Sociaal Domein van 4 maart jl. was een bijlage bijgevoegd 

met een routekaart. Volgens deze routekaart zou de gemeenteraad op 22 april 2021 in een openbare 

raadsvergadering  

a. een besluit nemen over  

1. de herberekening van het bedrag van de financiële taakstelling 

2. de invulling van de taakstelling 2021 €600.000 

3. de hoofdrichtingen voor het beleid sociaal domein 

b. Opiniërend de financiële maatregelen bespreken hoe de taakstelling ingevuld kan worden. 

 

De gemeenteraad heeft het raadsvoorstel over de invulling van de taakstelling voor dit jaar en het 

voorstel voor de denkrichting beleid sociaal domein te laat ontvangen. Daarnaast ontbreken 

bepaalde stukken, zoals de herberekening van het bedrag van de taakstelling en op welke wijze de 

taakstelling ingevuld wordt. 

Het college geeft in het memo van 12 april 2021 aan dat er op dit moment nog onvoldoende inzicht 

is om te komen tot een goed onderbouwde taakstelling in het sociaal domein. Het proces vraagt 

meer tijd dan vooraf werd ingeschat.  

 

Alle partijen in de gemeenteraad van De Wolden betreuren, dat het proces opnieuw vertraging 

oploopt. De partijen zijn van mening dat een goed besluit alleen genomen kan worden wanneer alle 

informatie en documenten beschikbaar zijn, wanneer er inzicht is in de taakstelling voor de komende 

jaren en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. 

 

De gemeenteraad ziet daarom op dit moment af van bespreking en besluitvorming van het 

Agendapunt Herijking Sociaal Domein in deze raadsvergadering. 
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