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Technische vraag ten aanzien van punt 7 op de agenda van de commissie B&M: 
 
D66 vindt het belangrijk dat in het kader van de uitwerking van de decentralisaties goed geluisterd wordt 
naar de inbreng van deskundigen en professionals en dat de gemeente open staat voor waardevolle 
adviezen van deze mensen. 
 
Het is de fractie van D66 opgevallen op dat het college vrij makkelijk is omgegaan met de opmerkingen 
van de Wmo-adviesraad, die veel relevante expertise heeft in het kader van de uitwerking van het 
herontwerp van het sociaal domein. Met name waar het college deze opmerkingen onderschrijft, is er op 
een aantal punten niet voor gekozen om deze te verwerken in het raadsvoorstel en de onderliggende 
notitie “Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D”. Dit geldt in elk geval voor de vragen 1, 2, 4, 
7 en met name vraag 12. Het college geeft in zijn reactie op deze vragen aan de aangekaarte zaken mee 
te zullen nemen in de verdere uitwerking, dan wel bij het formuleren van opdrachten aan uitvoerders. Op 
vraag 2 wordt expliciet de reactie gegeven dat het hier een uitwerkingsvraag betreft, terwijl het 
raadsvoorstel nota bene als titel “Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D” heeft meegekregen.  
 
Wij vragen het college dan ook om aan te geven waarom het onderschrijven van deze vijf voorstellen van 
de Wmo-adviesraad niet heeft geleid tot aanpassingen in het raadsvoorstel dan wel de onderliggende 
notitie. 

 
Beantwoording: 
 
De notitie herontwerp sociaal domein  is een uitwerking op hoofdlijnen. De notitie richt op de 
belangrijkste uitgangspunten voor het herontwerp van het sociaal domein, waarbinnen het 
college de verdere uitwerking vorm kan geven. De adviezen van de Wmo adviesraad worden 
zeer gewaardeerd. 
 
De opmerkingen op de notitie herontwerp sociaal domein van de Wmo adviesraad gaan niet 
direct over de uitgangspunten maar zijn relevant voor de nadere uitwerking van een aantal 
onderwerpen zoals het gebiedsgebondenteam (advies 1 en 2) de bekostigingssystematiek bij 
aanbestedingen of subsidies (advies 4 en 12) en communicatie ( advies 7). De adviezen van de 
Wmo raad worden bij de uitwerking van het gebiedsgebonden team, bij de uitwerking van de 
arrangementen en de inkoop hiervan en bij de communicatie meegenomen.  Dat wordt bedoeld 
met de reactie vanuit het college. 


