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Hierbij nodig ik u uit voor een thema-avond over de door de raad te maken keuzes rond de transities in het 
sociaal domein op maandag 1 september 2014, 19.30 uur in de raadzaal. 
 
Op 1 januari 2015 moet de gemeente klaar zijn voor de invoering van de drie transities Jeugdwet, 
Participatiewet en nieuwe Wmo. Het uitvoeringsbeleid moet vastgelegd worden in een (of meerdere) 
verordening(en). Hierover dient nog dit jaar een besluit genomen te worden door de raad.  
In de agendacommissie zijn met het college afspraken gemaakt over een zorgvuldige voorbereiding van het 
besluitvormingstraject. De raad moet in staat worden gesteld om richting te geven aan  de belangrijkste keuzes 
op het gebied van deze drie transities. Daarvoor wordt een tweetal keuzenota’s voorbereid die, vooruitlopend op 
de verordeningen, moeten worden vastgesteld voordat een definitief voorstel voor de verordeningen wordt 
aangeboden. 
 
Om de raad en commissie Welzijn in staat te stellen deze keuzenota’s goed voor te bereiden, wordt op 1 
september een thema-avond georganiseerd. Doel van deze avond is om te informeren over de stand van zaken 
rond de transities en de te maken keuzes. Daarnaast is de vraag aan de orde wat raad en commissie nog nodig 
hebben om op een goede manier de besluitvorming verder voor te bereiden. 
 
Programma 

1. Opening en inleiding 
2. Achtergrond en breder kader van de voorbereiding op de transities in Goirle (waaronder de relatie met 

Back to Basics) 
3. Stand van zaken in de voorbereiding op de drie transities 
4. De keuzenota’s: hoe zien deze eruit? 
5. Presentatie van een aantal fundamentele keuzes 
6. Gesprek en vragen 
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7. Afsluiting: concluderen wat commissie en raad nog nodig hebben om in de komende maanden op goede 
wijze de besluitvorming voor te bereiden 

 
 
Tot slot: planning traject 
In de agendacommissie is het volgende afgesproken over het verdere traject: 
De keuzenota’s (Wmo/ jeugd en Participatiewet) komen aan de orde in de Commissie Welzijn van 7 oktober en 
de raad van 28 oktober.  
Om het voor het college mogelijk te maken de keuzes van de raad op een zorgvuldige wijze te verwerken in de 
keuzenota is afgesproken dat de commissievergadering in Welzijn een week later wordt gehouden. De 
verordeningen worden behandeld in de commissievergadering van 25 november en de raad van 9 december.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Berry van 't Westeinde 
griffier 
  
 
 
 


