Bijlage bij motie regionale raadswerkgroep

Aanpak Regionale raadswerkgroep Sociaal Domein Hart van
Brabant
Veel van de gemeentelijke taken uit het Sociaal Domein worden uitgevoerd door de regio
Hart van Brabant, met als grootste thema Jeugd. Hoe is op dit moment de betrokkenheid
van de gemeenteraden?
De gemeenteraden zijn zeker betrokken, maar vaak of aan het eind van een proces als de
colleges voorstellen uit de regio aan hen voorleggen of lopende een proces, maar dan via
informatieve bijeenkomsten waar geen specifieke rol van de raad wordt gevraagd.
De gemeenteraden staan dus op enige afstand. Vertegenwoordigers van de gemeenteraden
hebben wel zitting in de klankbordgroep. Zij hebben een rol in de voorbereiding van de
thema bijeenkomsten van de regio voor de gemeenteraden en de radendagen (beide zijn
informatieve bijeenkomsten).
Grotere betrokkenheid gemeenteraden
De opdracht in het Sociale Domein is veelomvattend en cruciaal. Een groot deel van de
inhoudelijke transformatie moet door/in de regio vorm krijgen. De financiële belangen zijn
groot. Dat maakt dat gemeenteraden een nauwere betrokkenheid willen en ook in een
eerder stadium.
De gemeenteraden kunnen binnen de bestaande afspraken binnen de GR meer en eerder
betrokken worden. Hierdoor kunnen zij betere, nog meer afgewogen besluiten nemen en
zijn ze een betere gesprekspartner voor hun eigen college.
Werking van de regionale raadswerkgroep
-

Een regionale raadswerkgroep wordt tussentijds geïnformeerd over de ontwikkelingen,
de maatregelen die getroffen worden om de beleidsmatige doelstellingen te bereiken én
de financiële randvoorwaarden daarbij alsmede de resultaten van die maatregelen. Ze
bespreken inhoudelijk de voorstellen die later per gemeenteraad een besluit vragen.
Door deze inhoudelijke bespreking kunnen ze een betere discussie in hun eigen
gemeenteraad voeren.
- De leden kunnen hun inzet met elkaar en op elkaar afstemmen; dit maakt de kracht van
de inbreng van de raden groter.
- Ze adviseren hoe de gemeenteraden procesmatig worden voorbereid (centrale
bijeenkomst, schriftelijk, bijeenkomst per gemeente, etc).
De regionale raadswerkgroep Sociaal Domein is geen besluitvormend orgaan; op geen
enkele manier zijn gemeenteraden verplicht de adviezen over voorstellen op te volgen.
Iedere gemeenteraad maakt zijn eigenstandige afweging.
Op welke thema's zal de regionale raadswerkgroep Sociaal Domein zich richten:
- P&C cyclus; drie keer per jaar produceert de regio financiële stukken: kadernota,
begroting en jaarrekening.
- Voortgang uitvoeringsprogramma;

-

Voortgang beheersmaatregelen; transformatie;
Regionale inkoop;
Regionaal raadsaanspreekpunt voor derden
Beoordelen van de ambtelijke en bestuurlijk opgestelde indicatoren en gegevens

Raads-evenknie bestuurscommissie Jeugd
Binnen de regio Hart van Brabant werken we al met een specifieke bestuurscommissie
Jeugd. In het verlengde hiervan willen we een raadswerkgroep Sociaal Domein starten.
Deze raadswerkgroep bestaat uit 2 raadsvertegenwoordigers per gemeente uit het Sociale
Domein; tijdens de vergaderingen is 1 raadsvertegenwoordiger bij de vergadering aanwezig.;
de andere fungeert als achtervang.
Elke gemeente stelt 2 kandidaten voor; hoe zij tot deze keuze komen is aan de
gemeenteraad. De looptijd van deze regionale raadswerkgroep is tot het einde van deze
raadsperiode, maart 2022.
Opdracht regionale raadswerkgroep Sociaal Domein
De regionale raadswerkgroep zou een grotere bijdrage moeten leveren vanuit de
kaderstellende rol (voorafgaande aan nieuwe besluitvorming) en de controlerende rol
(monitoren van de (financiële)resultaten), om daarmee de rol van de gemeenteraden in een
eerder stadium te betrekken en gezamenlijk tot een beeld te komen, zodat ze daardoor
beter afgestemd hun rol kunnen invullen. Hierdoor kan de besluitvorming kwaliteitsvoller
plaatsvinden.
Organisatie proces
De regionale raadswerkgroep Sociaal Domein zal een plaats krijgen binnen het huidige
besluitvormingsproces binnen HvB. Hoe verloopt dat proces globaal.
Op dit moment bespreekt de bestuurscommissie Jeugd alle stukken die richting gemeenten
gaan; in de bestuurscommissie hebben de portefeuillehouders Jeugd zitting. Hun advies
wordt voorgelegd aan het AB; hierin hebben de burgemeesters zitting. Na het AB-besluit
gaat het voorstel naar de colleges en tot slot leggen zij het voorstel voor aan hun
gemeenteraden.
De regionale raadswerkgroep zal vergaderen over voorstellen nadat ze in het AB aan de orde
zijn geweest; daarmee kunnen de portefeuillehouders én de burgemeesters vrij hun rol
spelen.
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De adviezen van de regionale raadwerkgroep zullen schriftelijk naar de gemeenteraden
worden verzonden én het gemeenteraadslid dat zitting heeft in de raadswerkgroep zal dat
advies mondeling toelichten in de eigen gemeente.
De regionale raadswerkgroep Sociaal Domein zal in beginsel 4x per jaar vergaderen; indien
nodig kan dat worden aangepast. Jaarlijks wordt er vooraf een jaaragenda gemaakt. Op de
agenda staan de stukken die richting gemeenteraden komen én mogelijk ook thema's die zij
zelf hebben geagendeerd.
Mogelijke vergadermomenten:
- Februari (kadernota)
- Mei (begroting en jaarrekening)
- September (vrije invulling)
- December (vrije invulling)
Ondersteuning
Eén van de griffies uit de regio zal de ondersteunende griffie zijn. Voor deze ondersteuning
zouden uren beschikbaar moeten worden gesteld; bijv. 120 uur.
Evaluatie
Als de regionale raadswerkgroep Sociaal Domein in functie komt bijv. vanaf half 2019, is het
verstandig om eind 2020 de toegevoegde waarde én het functioneren te evalueren.
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