
Kaderstellen bij de 3 d ‘s 

Inmiddels heeft een aantal informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden over de drie 

decentralisaties (3 d’s) uit het sociale domein, zowel in Holland Rijnland verband als binnen onze 

eigen gemeente.  

Belangrijke taken uit het sociale domein komen naar de gemeente, met een aanzienlijk budget. 

Politieke sturing in het sociale domein wordt een belangrijke opgave voor de raad in de komende 

jaren.  Het is van belang dat raadsfracties hun politieke visie op dit onderwerp ontwikkelen en  in 

hun verkiezingsprogramma opnemen. 

De rol van het gemeentebestuur verandert door de grote veranderingen in het sociale domein. 

Naast de nieuwe taken en verantwoordelijkheden brengen de veel grotere budgetten nieuwe 

verplichtingen met zich mee. Het is niet ‘meer van hetzelfde’, het systeem verandert. 

Het is zaak dat de raad aan de voorkant kaders stelt op hoofdlijnen (voorzieningenniveau, 

maatschappelijke effecten, beleidsprestaties en financiën). Het daarop gebaseerde beleid moet 

controleerbaar en dus meetbaar zijn.   

 

Hoe kan de raad tot kaderstelling komen? 

Met de voorzitter van het presidium en met de projecttrekker Wim van Poelgeest heb ik daarover 

van gedachten gewisseld. Het is van belang de hele raad bij deze omvangrijke verandering – en het 

onderwerp voor de komende jaren – te betrekken. De beste insteek lijkt ons om de fractievoorzitters 

als ‘aanjagers’ in te zetten. Aanpak via een werkgroep of via de commissie BM houdt het risico in dat 

het onderwerp  bij specialisten belegd blijft terwijl het belangrijk is dit raadsbreed op te pakken. 

Voorstel is om met de fractievoorzitters, de griffier en de verantwoordelijke ambtelijke 

projectleiders om tafel te gaan zitten om zo via dialoog te komen tot een startnotitie voor 

kaderstelling die dan in de raad kan worden besproken. 

De projectleiders zullen  voor dit gesprek een aantal vragen formuleren waarop zij antwoord van de 

raad nodig hebben om beleid te kunnen ontwikkelen op het terrein van de 3 d’s. 

Op deze manier pakt de raad zijn kaderstellende rol actief op en blijft via de voortdurende dialoog 

met de vakspecialisten op de hoogte van de ontwikkelingen in dit traject. 
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