
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1. Onderwerp:
Financiën Sociaal Domein - vervolg commissie 14 december

2. Voor welke raadscyclus
Januari 2021

3. Agenderen voor
☐ Op raads-info-bijeenkomst 
☒ Raadscommissie: MO
☐ Raadsvergadering
☐ Werkbijeenkomst

4. Welke behandeling 
wordt gevraagd

☐ Technische toelichting 
☐ Open gesprek
☒ Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
☐ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
☐ Besluitvorming

5. Bij behandeling 
verwacht u behoefte aan

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp)
☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp)

6. Bij behandeling raads-
info-bijeenkomst is er 
behoefte aan

☐ Inleiding door portefeuillehouder
☐ Inleiding door ambtenaar
☐ Inleiding door externe adviseur
☐ Inleiding door externe partner
☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners

7. Inschatting hoeveel tijd 
nodig is voor 
behandeling

 Vijf kwartier

8. Toelichting
Op donderdag 3 december stond het onderwerp Kwaliteitsslag sociaal 
domein – financiële ontwikkelingen op de agenda van de 
gecombineerde commissievergadering. In verband met technische 
problemen is de vergadering halverwege dit agendapunt geschorst. In overleg 
met de commissie is door de commissievoorzitter voorgesteld om de presentatie 
van Alwin Pauptit over de financiën middels een videopresentie 
(webinar) richting de gemeenteraad te sturen. 

De presentatie van Alwin Pauptit over de financiën is te vinden via deze link 
https://youtu.be/H6hMfU9v-js  

Raadsleden kunnen naar aanleiding van deze presentatie vragen stellen tijdens 
deze commissievergadering in januari. Het college vraagt – indien 
mogelijk/haalbaar – om de vragen vooraf te ontvangen. 

9. Samenvatting voor de 
hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming

Kennisnemen van vooraf toegestuurde presentatie.
Mogelijkheid tot het stellen van vragen, en gesprek in de commissie MO. 

De wethouder wil ook graag van de commissie horen hoe we kunnen organiseren 
dat de commissie aangehaakt blijft bij het Sociaal Domein. Wat kunnen we meer/
beter doen, dan we tot nu toe doen, zodat de gemeenteraad in staat is om zijn 
kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol nog beter in te 
vullen?

10. Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken
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https://youtu.be/H6hMfU9v-js


11. Algemeen te ontsluiten 
stukken via website en 
RaadsApp

Presentatie 
cijfers/financiën 
Sociaal Domein
Videopresentatie Alwin Pauptit: https://youtu.be/H6hMfU9v-js  

12. Achterliggende stukken, 
te ontsluiten via interne 
deel RaadsApp

13. Geheime stukken, 
ingevolge WOB alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie

14. Welke burgers, 
bedrijven, organisaties 
krijgen bericht van 
raadsbehandeling door 
de behandeld ambtenaar 
en met welk doel?

15. Portefeuillehouder
Ben Hiddinga en Marieke Overduin-Biesma

16. Programmamanager
Thomas Beke

17. Behandeld ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf

Tom Beskers
t.beskers@oude-ijsselstreek.nl 
0315292410

18. Opmerkingen voorzitter 
raadscommissie

19. Opmerkingen 
agendacommissie

Deze MO-vergadering alles in 2 termijnen behandelen.

20. Opmerkingen 
raadsgriffie

Tevens worden bij dit agendapunt in het RIS ontsloten:

 De presentatie van 3 december ‘Toelichting op drie onderdelen van de 
kwaliteitsslag’ gehouden door Anita Nibbelink

 Overzicht Gerard Mientjes PRO - analyse anders werken
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