gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Concept-besluitenlijst van de informele en informatieve bijeenkomst van de portefeuillehouders Sociaal
Domein op dinsdag 21 juni 2022;
Aanvang 19.30 uur; Einde 21.00 uur.

Aanwezig zijn:
De dames A. Ouwerkerk – Breedveld en
L. de Jager – Volker en de heren A. van den Berg,
D. Fijnekam en W. de Ruiter.

Portefeuillehouders Sociaal Domein

Mevrouw T. Baggerman
Mevrouw M. Tiemissen

wethouder
senior-beleidsmedewerker

Mevrouw A. van der Ploeg

griffier

Met kennisgeving afwezig:
De heer E. van den Bosch (wordt vervangen door de heer A. van den Berg)

1. Opening
De bijeenkomst wordt om 19.30 uur geopend.

2. Vaststellen agenda
Akkoord.

3. Gesprek over het al dan niet instellen van een werkgroep Sociaal
Domein
Aan de hand van de bijlage bij dit agendapunt wordt nader ingegaan op de vragen wat aan bod kan
komen tijdens een vergadering van de in te stellen werkgroep.
De heer Fijnekam vindt het belangrijk dat de geldstromen in het Sociaal Domein in beeld worden
gebracht. Hij vraagt wat in de werkgroep aan de orde zou komen wat en in de raad aan de orde komt.
Mevrouw De Jager zou – naast de genoemde punten – graag meer inzicht krijgen in verschillende
onderdelen in het Sociaal Domein.
Mevrouw Ouwerkerk zegt dat zij al veel inhoudelijke informatie overgedragen heeft gekregen maar dat
ze toch nog wel een informatiebehoefte heeft.

De heer De Ruiter zegt de veranderingen in de Jeugdzorg en de risico's die dit met zich meebrengt een
onderwerp te vinden.
De wethouder gaat nader in op de punten en zegt dat de belangrijke inhoudelijk onderwerpen zoals de
GR Sociaal, Jeugdhulp en de ontwikkeling van het Sociaal Team aan de orde zullen komen. Daarnaast
biedt het ook de kans om werkbezoeken af te leggen. De werkbezoeken waren tijdens de raadsperiode
2014-2018 in de toenmalige werkgroep Sociaal Domein ook een informatief onderdeel van de
vergaderingen.
Besloten wordt dat de fractievoorzitters in het presidium zullen terugkoppelen dat een werkgroep een
toegevoegde waarde heeft. Voor de vergaderfrequentie kan worden uitgegaan van één keer per twee
maanden. Gelet op de inhoud en gevoeligheid van de onderwerpen verdient het de voorkeur de
bijeenkomsten alleen toegankelijk te laten zijn voor de raadsleden. Zeker als er ook op locatie vergaderd
wordt.
Streven is om via het presidium een voorstel in de raadsvergadering van september te behandelen
zodat ook in diezelfde maand nog een vergadering kan worden belegd. Hiervoor wordt op voorhand al
de datum van 29 september afgesproken.

4. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.Sluiting
De bijeenkomst wordt om 21.00 uur gesloten.
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