
¥ 
Memo 

 
Datum: 13 januari 2015 

Aan: Presidium (26 januari 2015)  
Van: F. Blok, Griffie 

Onderwerp: werkgroep Monitoring Sociaal Domein. 
 
 
Tijdens een informerende bijeenkomst voor de commissie Maatschappelijke ontwikkeling over de transities 
in het Sociaal Domein op donderdag 4 september 2014 is gesproken over een werkgroep ‘Monitoring 
Sociaal Domein’. Hierbij zijn geen randvoorwaarden genoemd. Leden van de commissie die interesse 
hebben om deel te nemen in deze werkgroep werd gevraagd dit door te geven aan de griffie. De volgende 
leden hebben zich destijds aangemeld: 
1. Jan Klopstra (VVD) 
2. Sacha Houtveen (CDA) 
3. Carla van Driesten (Vrije Socialisten) 
4. Peter de Vrij (PvdA) 
5. Patrick van Riessen (PvdA, commissielid) 
6. Petra van Dooren- Lansdorp (D66) 
7. Elmi Kloosterhuis (Behoorlijk Bestuur, commissielid)    
 
Bovengenoemde namen zijn op 16 september doorgegeven aan de ambtelijke organisatie. 
 
Tot aan de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 januari 2015 is er vanuit 
de ambtelijke organisatie niets vernomen met betrekking tot de werkgroep. In deze vergadering is hiervan 
melding gemaakt. Aangezien een groot deel van de commissieleden niet op de hoogte was van het 
bestaan van deze werkgroep is nogmaals een oproep gedaan aan leden die hiervoor interesse hebben. 
Naar aanleiding hiervan hebben de volgende leden van de commissie zich aangemeld. 
 
1. Nel Dol (GroenLinks) 
2. Tjitske Biersteker (ChristenUnie) 
3. Marcel Karhof (Stadspartij Den Helder) 
4. Joke Vorstman (Stadspartij Den Helder) 
5. Erik Nunninga (Stadspartij Den Helder) 
-   Paul Jansen (Stadspartij Den Helder, commissielid); opgegeven als reservelid 
-   Daan Groot (Stadspartij Den Helder, commissielid); opgegeven als reservelid  
 
Indien we de reserveleden buiten beschouwing laten hebben we 12 leden voor de werkgroep waarbij de 
fractie van de PvdA en de fractie van de Stadspartij De Helder meerdere leden hebben opgegeven (de 
fracties van Helder Onafhankelijk! en Vermooten hebben niet gereageerd). 
 
Een werkgroep van 12 leden vanuit de commissie is groot. Een werkgroep is voorbereidend en hoeft in 
principe niet alle fracties te vertegenwoordigen. Gezien het belang van het onderwerp is het in dit geval 
wel noodzakelijk dat alle fracties (indien zij dit wensen) vertegenwoordigd zijn in de werkgroep. Meerdere 
leden van een fractie in de werkgroep is niet noodzakelijk en maakt de werkgroep te groot en minder 
slagvaardig. 
 
Het presidium wordt voorgesteld de werkgroep ‘Monitoring Sociaal Domein’ te laten bestaan uit 
maximaal 1 lid per fractie. Indien een fractie verhinderd is kan binnen de fractie voor vervanging 
gezorgd worden.  
 
 
 
 
    
 
                
 


