
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.7 

 

 Doetinchem, 2 november 2016 

 

 

Raadswerkgroep Kaders De Doetinchemse 

Keuze (DDK) 

 

 

Voorstel 

1. Een raadswerkgroep Kaders DDK instellen. 

2. De raadswerkgroep laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers: 

J. Berends (CDA), M.A. Kock (PvdA), N.S. Wartenberg (SP), S.M. Koster (VVD), E.J. Huizinga 

(D66), P.J.A.O.M. Moors (GBD), S. Bali (GL), G. Langenkamp (PvLM) en M.E. de Jong (SGP-CU). 

3. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toevoegen de wethouders Sluiter, Telder en Langeveld, 

de beleidsmedewerker sociaal domein en de griffier. 

4. De volgende opdracht aan de raadswerkgroep meegeven: 

- helderheid brengen in de kaderstelling bij de taakdecentralisaties sociaal domein zoals die tot 

op heden is vastgesteld; 

- op basis van die helderheid een voorstel aan de gemeenteraad doen voor een vernieuwde 

kaderstelling DDK. 

 

Aanleiding 

Bij de behandeling van de Eerste Evaluatie DDK3 werd duidelijk dat de kaders die de raad op 

verschillende momenten gesteld heeft voor de taakdecentralisaties sociaal domein niet eenduidig zijn. 

Tijdens het gesprek tussen raad en college over de 1e Evaluatie DDK3 op 29 september 2016 

pleitten raadsfracties voor het instellen van een raadswerkgroep om duidelijkheid te krijgen over de 

kaders bij de taakdecentralisaties sociaal domein oftewel bij De Doetinchemse Keuze (DDK). Met dit 

raadsvoorstel doe ik een voorstel voor instelling en samenstelling van en de opdracht aan de 

raadswerkgroep Kaders DDK. 

 

Opdracht 

De opdracht aan de raadswerkgroep Kaders DDK is tweeledig: 

- Helderheid brengen in de kaderstelling bij de taakdecentralisaties sociaal domein zoals die tot op 

heden is vastgesteld (zoals bij DDK1, 2 en 3): wat zijn kaders, wat zijn uitgangspunten, wat is 

uitvoering, enzovoort? 

- Op basis van die helderheid een voorstel aan de gemeenteraad doen voor een vernieuwde 

kaderstelling DDK. 

 

Globale procesbeschrijving 

De raadswerkgroep Kaders DDK zal (globaal) de volgende stappen zetten om de opdracht uit te 

voeren: 

- Ten eerste brengt de raadswerkgroep op basis van verschillende raadsbesluiten (zoals bij DDK1, 

2 en 3, maar ook bij eventuele andere onderwerpen) in kaart wat er aan kaders, uitgangspunten 

e.d. is vastgesteld. 

- Op basis van deze inventarisatie brengt de raadswerkgroep een ordening aan in het geheel aan 

kaders, uitgangspunten e.d., zodat er een helder beeld ontstaat wat de kaders zijn die tot op 

heden gesteld zijn bij de taakdecentralisaties sociaal domein. 
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- Vervolgens beoordeelt de raadswerkgroep de kaders aan de hand van de vraag naar de 

samenhang tussen de kaders en naar de toetsbaarheid van de kaders. 

- Ten slotte stelt de raadswerkgroep op basis van deze beoordeling een voorstel op voor een 

vernieuwde kaderstelling DDK. 

 

Context opdracht 

De opdracht aan de raadswerkgroep Kaders DDK staat ten dienste van een goede beoordeling van 

de effecten van DDK. Het college heeft aangekondigd in het eerste kwartaal van 2017 met een 

evaluatie DDK te komen. Dit betekent dat de vernieuwde kaderstelling DDK op tijd klaar moet zijn 

om door het college gebruikt te kunnen worden bij de evaluatie DDK. 

 

Globale planning 

De planning is dat de raadswerkgroep Kaders DDK in november en december de opdracht uitvoert, 

zodat uiterlijk in januari 2017 het voorstel voor de vernieuwde kaderstelling DDK aan de raad 

gezonden kan worden, zodat die op 16 februari 2017 vastgesteld kan worden. 

 

Samenstelling raadswerkgroep 

De raadswerkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties (één 

vertegenwoordiger per fractie). De raadsfractie van Duurzaam Doetinchem heeft aangegeven af te 

zien van vertegenwoordiging. 

Daarnaast kent de raadswerkgroep de volgende adviseurs: de betrokken wethouders Sluiter, Telder 

en Langeveld, de beleidsmedewerker sociaal domein (Robin Meinen) en de griffier (Rob Janssens). 

 

Ten slotte 

De raadswerkgroep houdt op te bestaan op het moment dat de gemeenteraad het voorstel 

vernieuwde kaderstelling DDK heeft vastgesteld. 

 

 

De raadsgriffier, 

drs. B.P.M. Janssens 

 

  



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel over raadswerkgroep Kaders De Doetinchemse Keuze (DDK); 

 

b e s l u i t : 

 

1. Een raadswerkgroep Kaders DDK in te stellen. 

2. De raadswerkgroep te laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers: 

J. Berends (CDA), M.A. Kock (PvdA), N.S. Wartenberg (SP), S.M. Koster (VVD), E.J. Huizinga 

(D66), P.J.A.O.M. Moors (GBD), S. Bali (GL), G. Langenkamp (PvLM) en M.E. de Jong (SGP-CU). 

3. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te voegen de wethouders Sluiter, Telder en Langeveld, 

de beleidsmedewerker sociaal domein en de griffier. 

4. De volgende opdracht aan de raadswerkgroep mee te geven: 

- helderheid brengen in de kaderstelling bij de taakdecentralisaties sociaal domein zoals die tot 

op heden is vastgesteld; 

- op basis van die helderheid een voorstel aan de gemeenteraad doen voor een vernieuwde 

kaderstelling DDK. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 10 november 2016, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 


