
 
 

Motie (21) 
 

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2019 

Agendapunt: 5 

Onderwerp: Raadscommissie Sociale Duurzaamheid 

 

De raad van de gemeente Meppel in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2018. 

De raad, gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat: 

 Meppel de ambitie heeft een ieder passende zorg te bieden; 

 De kosten van de zorg binnen het sociaal domein zowel in het verleden, als 

mogelijk, ook in de toekomst de beschikbare budgetten fors overschrijden; 

 De raad eerder kenbaar heeft gemaakt scherper de vinger aan de pols te willen 

houden middels hetzij voortgangsrapportage en / of een dashboard; 

 Meppel ook de ambitie heeft de klimaatdoelstellingen wenst te behalen om ook op 

de lange termijn zich te kunnen blijven te profileren als leefbare, groene, 

duurzame woon- en werkstad; 

 De raad momenteel een raadscommissie kent waar alle onderwerpen aan de orde 

moeten komen; 

 Er in de Lange Termijn Agenda van raad en college onvoldoende zicht is op 

wanneer, welke onderwerpen aan de gemeenteraad worden aangeboden ter 

behandeling en het daarmee voor de raad lastig plannen is, met als gevolg 

overvolle agenda’s; 

 In de raadsperiode 2018-2022 er extra inzet en werkzaamheden van de raad 

worden verwacht door de komst van de Omgevingswet 

 

Overwegende dat: 

 Zowel de portefeuille sociaal domein als duurzaamheid regelmatige aandacht en 

discussie vraagt om de noodzakelijke ombuiging en innovatie door te zetten en te 

kunnen realiseren; 

 Het niet wenselijk is dat dergelijke discussies en besluitvorming onder druk komt 

te staan van volle agenda’s van de raadscommissie en de raad; 

 Het wenselijk is dat er een goed overwogen voorstel aan de raad wordt 

voorgelegd om tot een besluit te komen voor het instellen van een 

raadscommissie, waarbij ook wordt gekeken naar bijv. tijdsinvestering, inzet 

griffie en bezetting van de commissie 

 

Roept het fractievoorzittersoverleg op: 

1. Een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor het instellen van een 

raadscommissie Sociale Duurzaamheid (art. 82 Gemeentewet); 

2. Waarvan de werkzaamheden in ieder geval onderwerpen bevatten op het gebied 

van het brede sociale domein en de klimaat- en energiestrategie.  

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

PvdA,    ChristenUnie, 

Jolida Voetelink  Ina Booij 


