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� Van een visie op de toekomst van De Risse Groep naar een Sociaal Domein brede 

aanpak  

 

 

  

5 juni 2018 

 

19:30 tot 21:00 uur  

 

gemeentehuis Weert, Groenkamer 

 

 

Tom de Haas/ Lilian van Grimbergen 

 

Paul Sterk/ Martijn van den Heuvel 

 

Openbaar 

 

 

 

 

 

Wat is de aanleiding en noodzaak van de extra bijeenkomst en wat is het doel (probleem-

opgave-uitdaging-kans?)  

 

Aanleiding 

In de raadsinformatiebrief van juni 2017 is toegezegd om in het voorjaar van 2018 een visie 

op de toekomst van De Risse Groep voor te leggen. Om te komen tot deze visie is een 

verkenning opgestart. De conclusie op basis van die eerste verkenning is dat het creëren van 

een nieuwe toekomstvisie een majeur project is.  

 

Noodzaak 

Om een zorgvuldig en integraal proces te kunnen volgen waarmee een duurzame oplossing 

kan worden gevonden is de werkwijze om tot een visie te komen aangepast. Er wordt een 

proces vormgegeven waarbij de ontwikkelingen in het sociaal domein de behoefte aan een 

uitvoeringsorganisatie als De Risse Groep bepalen en niet andersom. Er moet in kaart worden 

gebracht aan welke vormen van ondersteuning structureel behoefte is binnen het sociaal 

domein. Daarbij moet ook worden gekeken naar de wijze van uitvoering van taken en op 

welke manier daarin innovatie en transformatie kan worden bereikt. Pas als dat beeld 

compleet is kan worden beoordeeld of en in welke van deze behoeften het beste door De 

Risse Groep kan worden voorzien.    

INFORMATIEFORMULIER TBV DE AGENDACOMMISSIE 
VOOR EEN EXTRA BIJEENKOMST 

Toelichting  

Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 

agendering een extra bijeenkomst. Na de vergadering van de agendacommissie is bekend of de 

bijeenkomst is geagendeerd.  

 

ONDERWERP 

OMSCHRIJVING VAN DE BIJEENKOMST  

WIE LEIDT DE BIJEENKOMST? 

 

PORTEFEUILLEHOUDER 

 
OPENBAAR OF NIET OPENBAAR 

DATUM EN TIJDSTIP BIJEENKOMST 

 

DUUR 

 
LOCATIE 



 

 

Een werkgroep is aan de slag gegaan met het opstellen van een oriëntatietraject Sociaal 

Domein brede aanpak.  

 

Doel 

We willen deze extra bijeenkomst inzetten om de raad mee te nemen in het proces dat wij 

binnen de werkgroep doorlopen hebben om te komen tot de aangepaste werkwijze.  

 

 
B&W-besluiten, raadsbesluiten, aangenomen moties of toezeggingen? Zo ja: 

X Onderwerp en datum van het B&W-besluit: Raadsinformatiebrief: Van een visie op de 

toekomst van De Risse Groep naar een Sociaal Domein brede aanpak, 15 mei 2018 

X Onderwerp en datum van de toezegging: Aanpak De Risse, 17 januari 2017 

 
X presentatie 

Zijn er schriftelijke stukken (of andere relevante informatie) over het onderwerp 

welke voorafgaand aan de bijeenkomst beschikbaar kunnen worden gesteld? 

 

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING? 
 

B   BIJLAGEN 

WELKE WERKVORM WORDT GEHANTEERD?  


