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Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel 
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd 
stuk. 

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo 
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen 
stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, 
tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Op 25 maart is een BIO ingepland om u vanuit de regio te informeren over het voorgenomen 
proces inzake de vorming van de service gemeente en de transitie GR SDD. Naar verwachting zal 
op 13 april een BIO georganiseerd worden specifiek gericht op de wijze waarop de taken en 
bevoegdheden van de op te richten GR SDD zullen worden toegelicht in relatie tot de onderdelen 
die lokaal uitgevoerd gaan worden. Hiervoor is de positie van de Centrale Toegang ten opzichte 
van de lokale partners in het sociaal domein en de regionale van belang. 

Vooruitlopend op deze informatiebijeenkomsten is een inventarisatie gemaakt van welke 
onderdelen en uitgangspunten belangrijk zijn om de dienstverlening op lokaal niveau te gaan 
organiseren om hiermee de dienstverlening aan de burger te verbeteren c.q. toegankelijker te 
maken. 

In bijgevoegd document "Drijfveer en uitgangspunten sociaal domein" zijn de belangrijkste 
uitgangpunten van het college opgenomen aan de hand waarvan onze gemeentelijke  relatie met 
de lokale en regionale partners gevormd gaat worden. Dit document zal dienen als leidraad voor 
de verdere onderhandelingen.
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