
 

 

Agendapunt 6a, motie 6 - Aangenomen 

 

Motie  

De raad in controle op het sociaal domein 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 29 oktober 2014; beraadslagend het 

raadsvoorstel beleidsplannen en verordeningen Sociaal Domein en GR werkplein, 

 

Overwegende dat: 

 De decentralisaties van de ABWZ, jeugdzorg en de Participatiewet zorgen voor een geweldige 

toename van de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid en een navenant 

organisatievraagstuk met zich mee zullen brengen; 

 De complexiteit van de transities op het sociaal domein uiterste zorgvuldigheid van ons als 

raad vraagt voor zowel de volksvertegenwoordigende als de controlerende en de 

kaderstellende taken; 

 

Constaterende dat: 

 Een commissie vanuit de raad in het verleden haar doel heeft bewezen bij een groot complex 

dossier als b.v. “de Audit t.b.v. het verbeteren van  de instrumenten van de P&C cyclus” en 

“Binnenstad”; 

 Meetbaarheid van beleidsdoelstellingen (Iedereen doet mee; Roosendaal stad van de 

menselijke maat) en een nulmeting noodzakelijk zijn om te kunnen controleren; 

 Er ook prestatie-indicatoren voor het volgen van de financiële en maatschappelijke effecten 

moeten worden vastgesteld; 

 De wethouder toegezegd heeft dat er drie raadsinformatiemomenten komen, apart, voor het 

sociale domein; 

 

Van mening zijnde dat: 

 Meer slagkracht op raadsniveau bereikt kan worden als met de betreffende gemeenten (Etten-

Leur, Rucphen, Zundert, Halderberge en Moerdijk) ook op het gebied van de invulling van de 

controlerende rol van gemeenteraden op deze dossiers wordt samengewerkt; 

 Adequate rapportagecriteria moeten worden vastgesteld om efficiëntie en optimaal rendement 

te bewerkstelligen, waarbij onderstaande zaken een leidraad kunnen zijn: 

o Het vorm blijven geven aan scenariodenken 

o Risicomanagement 

o Coördinatie / Eigenaarschap 

o Informatievoorziening 

o Samenwerking 

 
Besluit: 
 
Een werkgroep ad hoc in te stellen bestaande uit zes raadsleden: 

 

Deze werkgroep ad hoc de opdracht te geven om voor de eerste cyclus van 2015 een verordening 

voor te bereiden waarin de raad voorgesteld wordt om: 

A. Een commissie (ex artikel 84 GW) onder de naam “Sociale Auditcommissie” in te stellen.  

In deze commissie het mogelijk te maken om ook burgerraadsleden namens een fractie als lid 

van de commissie te benoemen;  

B. In ieder geval de volgende taken en bevoegdheden aan de commissie te geven:  



o De commissie bereidt een advies aan de gemeenteraad voor over de vergaderstukken die 
binnen dit domein in het samenwerkingsverband dan wel op grond van separate 
voorstellen en mededelingen van het college aangeboden worden; 

C. De commissie krijgt de opdracht om de processen zo in te richten dat besluitvorming over de 
behandeling van bovengenoemde stukken op een goede wijze binnen de raad plaats kunnen 
vinden; 

D. Te onderzoeken of met raadsleden uit de betrokken gemeenten ( Zundert, Etten-Leur, 
Rucphen, Moerdijk, Halderberge) op een structurele en effectieve wijze ervaringen 
uitgewisseld kunnen worden met als doel: de controlerende taak van gemeenteraden te 
versterken;  

E. De commissie voor de ondersteuning een beroep kan doen op: het college, de ambtelijke 

organisatie en de griffie. 

 

Het college de opdracht te geven om:  

 

A. Zo vaak als nodig verantwoording aan de commissie af te leggen over: 

o het resultaat van de inbreng van de gemeente Roosendaal in het Bestuur van de  

gemeenschappelijke regeling; 

o de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing); 

 

B. Politiek relevante zaken (beleid+beslissingen) afzonderlijk en in een zo vroeg mogelijk 

stadium (in het concept stadium), aan de raad voor te leggen, zodat de “wensen en 

bedenkingen” tijdig kunnen worden aangeven; 

 

C. In de gemeentelijke planning- en controlcyclus (kadernota, begroting, tussentijdse rapportages 

en het jaarverslag) te rapporteren of de taakuitvoering door de gemeenschappelijke regeling 

binnen de kaders blijft dan wel of er sprake is van wijzigingsvoorstellen (in doelen, prestaties 

of kosten). 

 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering,  

 

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten,                       Pieter Beesems  

Namens de fractie van Groen Links,                                           Klaartje Koenraad 

Namens de fractie van D66,      Maarten Vermeulen 

Namens de fractie van de VVD,     Eddy Matthijssen 

Namens de fractie van de CDA,     Sandra van den Nieuwenhof 

Namens de fractie van de SP,      Ada Oudhof 

 


