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Jaarverslag 2015 werkgroep Decentralisaties in het sociale domein 
 

Het doel van deze werkgroep is als volgt vastgelegd: het ondersteunen van de fractie op het gebied 

van het sociale domein. Deze doelstelling is vanaf het ontstaan onveranderd gebleven 

Onderwerpen 
We hebben, al dan niet met genodigden die werkzaam zijn in het sociale domein, bekeken welke 

stappen de gemeente nog zou moeten zetten en op welke vragen de fractie een antwoord wilde 

hebben. En welke vragen onderbelicht zijn gebleven. 

Een aantal onderwerpen keren met regelmaat terug: 

1. Het plein (functioneren en financiën) 

2. Financiering 

3. Thuiszorg 

4. Integratie van de 3 decentralisaties: 1 gezin, 1 plan 

5. Actuele stand van zaken: wat gaat goed, wat gaat er beter 

Aantal bijeenkomsten 
De werkgroep vergadert standaard de 2e woensdag van elke maand, behalve in de vakantie. We 

vergaderen niet om het vergaderen, dus een enkele keer is de vergadering niet doorgegaan. In 2015 

zijn we 7 keer bij elkaar geweest. 

De opkomst van de leden was met gemiddeld 6 leden ook in 2015 goed. En elke keer was er ten 

minste 1 (steun)fractielid aanwezig. En over het algemeen meldde ieder die niet kon, zich tijdig af.  

Gastsprekers 
Ook in 2015 waren er een aantal gastsprekers. Hun bijdrage is steeds door alle aanwezige leden 

enorm gewaardeerd. In principe kregen de gastsprekers een uur de tijd, maar vaak liep dit - met 

goedkeuring van de werkgroepleden - uit.  

Gastsprekers waren onder andere: Henny Boswinkel (Perspectief), Paula Wieggers, Jan Bennink, Fred 

Daane, Hans Derksen (Plein). 

Evaluatie 
Met regelmaat bevestigt de fractie dat de werkgroep nuttig is voor het functioneren van de fractie op 

het onderdeel van de transities. De deelnemers van de werkgroep stellen de terugkoppeling van de 

fractie op prijs. Verder zit iedereen in de werkgroep er in om de inhoudelijkheid en dit wordt door elk 

werkgroep lid als positief ervaren.  

 

 

 


