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Geachte deelnemers raadsprojectcommissie sociaal domein,

Op dinsdag 24 juni hebben wij gezamenlijk een start gemaakt met de invulling van de raadsprojectcommissie op 
het sociaal domein. Zoals afgesproken sturen wij u hierbij, ter voorbereiding op het overleg van 7 juli, de 
inhoudelijke dilemma’s/thema’s ter voorbereiding hierop. 

Om in september een beleidsplan voor het sociaal domein te kunnen opleveren, hebben wij voor nu die 
dilemma’s benoemd die wij in dit beleidsplan een plek willen dan wel moeten geven. We streven naar 1 integraal 
beleidsplan, waarin zowel de decentralisaties, als ook het basisniveau een plek krijgen. Zo kunnen we de kaders 
voor het sociaal domein volledig en in verbinding met elkaar, vormgeven.

Op 7 juli lichten wij de thema’s nader toe en kunnen wij vragen hierover zoveel mogelijk beantwoorden. 
Vervolgens hebben wij (allen) drie weken de tijd om antwoord/richting te krijgen, waarna we in een 
vervolgbijeenkomst de input verzamelen en bespreken in een werksessie. Deze input wordt verwerkt in het 
beleidsplan.

De dilemma’s die geschetst zijn, zijn niet uitputtend. Het is een doorgaand proces, waarbij telkens nieuwe 
vraagstukken ontstaan, ook na vaststelling van het beleidsplan. 
De bijgevoegde dilemma’s zijn voornamelijk geformuleerd vanuit onze interne organisatie, op basis van de 
vraagstukken die vanuit de nieuwe wetgeving vormgegeven moeten worden in het beleidsplan. De dilemma’s en 
vragen vanuit de samenleving zelf hebben wij nog niet volledig in beeld. De resultaten van de interviews zijn 
wel zoveel mogelijk verwerkt,; dit betreft echter een beperkte groep en beperkte vraag.  Graag willen we samen 
met de raadsprojectcommissie vormgeven aan het verder ophalen van de vragen vanuit de samenleving. Welke 
vragen leven er? En welke dilemma’s kunnen wij, kunt u als raad, hier vervolgens op formuleren? Welke keuzes 
zijn er dan mogelijk?En welke besluiten volgen hier dan uit voort? Hiermee doen we, naar onze mening, recht 
aan de invulling van het procesakkoord en het werken vanuit, met, en door de samenleving. 

Wij zien u graag op 7 juli!
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