
 

 

 

Drie decentralisaties en 1e begrotingswijziging sociale domein 

 
Amendement van het lid Nijsten 

 
Instelling sub sommissie Sociaal Domein 

Aan het besluit ‘Drie decentralisaties en eerste begrotingswijziging wordt toegevoegd het 

navolgende beslispunt 3: 

 

3. In te stellen een subcommissie Sociaal Domein van de raadscommissie Decentralisatie, 

Inkomensondersteuning, Wijkgericht Werken, Zorg en Welzijn 

 

 

Overwegingen 

• de rijksoverheid heeft besloten op drie belangrijke beleidsterreinen taken naar de 

gemeentelijke overheid over te hevelen  

• deze decentralisaties te weten: WMO, Participatiewet en de Jeugdzorg leiden tot een 

aanzienlijke taakverzwaring voor de gemeente Sittard-Geleen 

• dit betekent dat er sprake moet zijn van een nauwe en transparante communicatie tussen 

College van burgemeester en wethouder enerzijds en de gemeenteraad anderzijds 

• het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld  een klankbordgroep in te 

stellen waarin raadsleden in dialoog treden, samen met de portefeuillehouder, over de 

verschillende aspecten die bij de decentralisatie aan de orde zijn. 

• het doel van deze dialoog is het versterken van de beeldvorming over de transformatie en 

het delen van de ervaringen ten aanzien van de transitie 

• Het college van burgemeester en wethouders aangeeft de regie te willen voeren over de 

inhoud en proces 

• De gemeenteraad een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien haar regisserende en 

kaderstellende en controlerende rol 

• het vanwege deze rollen en het gescheiden houden van de duale domeinen hetzelfde effect 

bereikt wordt door het instellen van een subcommissie sociaal domein van de commissie 

DIWZ waarbij de voorzitter en secretaris van deze commissie dezelfden zijn 

• door voor deze constructie  te kiezen gemeenteraad de regie en de agenda bepaalt 

• dit onverlet laat dat het college van burgemeester en wethouders, de portefeuillehouder 

sociaal domein in het bijzonder,  een bijdrage kunnen leveren aan de agendering en dialoog 

binnen deze subcommissie  

• finale oordeelsvorming en besluitvorming  blijven voorbehouden aan de raadscommissie 

DIWZ en de gemeenteraad. 

 


