
 

 

Interne memo 
 Aan Jan van den Broek 

 Van Christine Andriessen en Edmar Voeten 

 Datum 23 oktober 2019 

 Onderwerp Opzet en Planning Denktankbijeenkomsten Sociaal Domein 

   

 
 

Aanleiding 
Vanuit de gemeenteraad is aangegeven dat er behoefte is aan Denktankbijeenkomsten 
rondom de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. De behoefte is er omdat er altijd veel 
te doen is binnen het Sociaal Domein en de gemeenteraad en haar burgerraadsleden graag, 
zonder politiek te bedrijven, op de hoogte zijn en blijven van wat er speelt. Vanuit de griffie is 
een lijst met namen aangeleverd van raadsleden en burgerraadsleden die aan deze 
Denktankbijeenkomsten deel willen nemen, daarbij bestaat de wens om ook enkele leden van 
de Adviesraad Sociaal Domein deel te laten nemen.  
 
Vanuit de griffie zijn er een aantal onderwerpen aangedragen waarin de gemeenteraad 
interesse heeft, te weten: 
- Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 
- Sturingsvariabelen in het Sociaal Domein 
- Stand van zaken monitoring / dashboard 
- Mantelzorg 
- Stand van zaken team sociaal 
- Stand van zaken Wmo/Jeugd 
- Stand van zaken Veilig Thuis 
- Werkzaak Rivierenland 
- Stand van zaken schuldhulpverlening 
- In gesprek met ECG bewoners (eerstelijnsgezondheidszorg) van de Pluk 
- Actualiteiten, mededelingen over actuele zaken in relatie tot het Sociaal Domein 
 
Verder is een voorstel gedaan voor een vergadermoment- en frequentie, te weten: 
- 1x per maand of 1x per 6 weken op de maandagavond van 20.00 – 22.00 uur (met 
uitzondering van de maandagen waarop de raad al vergaringen gepland heeft of dat de 
fracties overleggen voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering). 
- Na circa vijf bijeenkomsten te evalueren. 

Voorgestelde opzet 
Voorgesteld wordt om de Denktankbijeenkomsten als volgt vorm te geven: 
 
Doel 
Het doel van de openbare Denktankbijeenkomsten is enerzijds om de raads- en 
burgerraadsleden te informeren over de actuele stand van zaken van de ontwikkelingen 
binnen het Sociaal Domein en anderzijds om de kennis over het Sociaal Domein van de 
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raads- en burgerraadsleden te verdiepen om daarmee meer ‘feeling’ met de onderwerpen te 
krijgen.  
 
Uitgangspunten 
De bijeenkomsten zijn informatief als het gaat het bijpraten over de actuele stand van zaken 
binnen het Sociaal domein (zowel landelijk, regionaal als lokaal) en interactief waar het gaat 
om het verdiepen van de kennis. Belangrijk is dat er tijdens de Denktankbijeenkomsten een 
open en vertrouwelijke sfeer is en alle deelnemers zonder politiek te bedrijven, vrijuit kunnen 
praten en vragen kunnen stellen. De bijeenkomsten zijn niet bedoeld ter voorbereiding op 
formele advisering of politieke besluitvorming.  
 
Hoe? 
Voorgesteld wordt om elke bijeenkomst te starten met een plenair deel waarin ambtelijk 
en/of door een deskundige informatie wordt gegeven over de actuele stand van zaken en/of 
de ontwikkelingen omtrent het thema. Vanzelfsprekend is daarbij ook gelegenheid tot vragen 
stellen.  
Voor het tweede deel wordt voorgesteld om meerdere gesprekstafels in te richten rondom 
het betreffende thema met een mix van raadsleden, burgerraadsleden, ambtenaren en bij 
bepaalde thema’s ook (ervarings)deskundigen, zodat er aan elke tafel een dialoog kan 
plaatsvinden over het betreffende thema. Elke tafel heeft een gespreksleider die o.a. de 
uitgangspunten bewaakt. Daar waar mogelijk wordt het gesprek aan de hand van (anonieme) 
casuïstiek gevoerd. 
 
Frequentie en planning 
Voorgesteld wordt om 1 x per 6 weken een Denktank te organiseren op maandagvond van 
20.00 – 22.00 uur. 
Rekening houdend met de data waarop de raadsleden c.q. fracties niet kunnen, is de 
planning als volgt: 
 
 

Datum Onderwerp Werkvorm Tijd / locatie 

28 oktober 2019 Participatie (o.a. Werkzaak 
Rivierenland)   

Starten met toelichting op 
Participatie WB  
en daarna werken in 
groepen. 

20.00-22.00 
Kuipershof 4 

9 december 2019 Wet Verplichte GGZ, 
Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang 
 

 20.00-22.00 
Kuipershof 4 

20 januari 2020 Jeugdhulp & Wmo (o.a. 
Team Sociaal en Veilig 
thuis) 

 20.00-22.00 
Kuipershof 4 

2 maart 2020 Minimabeleid  20.00-22.00 
Raadzaal 

6 april 2020 Monitoring / Dashboard / 
Sturingsvariabelen 

 20.00-22.00 
Raadzaal 
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Evaluatie: 
Voorgesteld wordt om na vijf keer de Denktankbijeenkomsten onder de deelnemers te 
evalueren met de volgende vragen: 
- Is met de Denktankbijeenkomsten bereikt dat de deelnemers beter op de hoogte zijn 

van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein? 
- Hebben de raadsleden meer ‘feeling’ gekregen met de thema’s? 
- Is het gelukt om zonder politiek te bedrijven gesprekken te voeren over de thema’s?  
- Is de structuur van de bijeenkomsten (een plenair informatief deel en een interactieve 

gesprekstafel) goed?  
- Is de frequentie van 1 x per 6 weken goed?  
 
Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie wordt door de gemeenteraad besloten of de 
Denktankbijeenkomsten voortgezet zullen worden en zo ja, of de opzet aangepast dient te 
worden.   
 

 
Edmar Voeten 
Regisseur Sociaal domein 

 

06-24208938 

Edmar.Voeten@westbetuwe.nl 

Aanwezig op maandag, dinsdag, 

donderdag 

 

Christine Andriessen 
Regisseur Sociaal domein 

 

06 -50081538 

christine.andriessen@westbetuwe.nl 

Aanwezig op maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag 
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