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Motie 

Voorstel Agenda nummer : 15 

Onderwerp :  Instellen begeleidingsteam 3D 

 

De Raad van de Gemeente Schagen, 

In vergadering bijeen op dinsdag 28 oktober 2014. 

Tijdens de commissievergadering Samenleving is er gesproken om gedurende de begin 

periode een ‘begeleidingsteam 3D’ samen te stellen uit raadsleden en een 

vertegenwoordiging van de WMO adviesraad Schagen om het transitieproces gezamenlijk te 

ondersteunen en als directe vraagbaak, klankbord te dienen voor de periode van maximaal 1 

jaar. 

Overleg met betrokkenen 

Over de werkwijze zijn er geen concrete zaken afgesproken, maar het zal een commissie 

zijn die gedurende de periode met enige regelmaat bijeenkomst, waar de wethouder en 

ambtenaren punten kunnen inbrengen als ook de leden van het ‘begeleidingsteam 3D’.  

De wethouder heeft daarnaast conform de verordening en zijn politieke verantwoordelijkheid 

regelmatig overleg met organisaties van zorgaanbieders, patiënten/cliënten (WMO 

adviesraad), andere betrokkenen en de gemeenteraad / commissie Samenleving. Deze 

formele weg blijft gelden en de begeleidingsteam zal dit dan ook samen met de wethouder 

het formele proces bewaken. 

Gehoord en gelezen: 

 Alle publicaties over dit onderwerp. 

 De verordeningen en toelichting van de portefeuillehouder 

 Regionale bijeenkomsten door de stuurgroep georganiseerd voor 

verschillende partijen. 

 Gesprek tussen de gezamenlijke gemeenteraden en de stuurgroep. 

Overwegende dat: 

 Dat de invoering van de transitie grote impact heeft voor de samenleving. 

 Dat alle betrokken partijen belang hechten aan een spoedig proces 

 Dat partijen zich er bewust van zijn dat de transitie een nieuw proces is binnen 
de gemeente, waar nog geen enkele ervaring mee is opgedaan. 
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 Dat partijen zich realiseren dat er zaken fout kunnen gaan, die snel moeten 
worden opgelost. 

 Dat partijen de eigen verantwoordelijkheid 
 

Stelt voor 

Om vanuit iedere politieke partij 1 afgevaardigde zitting te laten nemen in het 

‘begeleidingsteam 3D’ en 2 vertegenwoordigers namens de WMO 

Adviesraad Schagen deel te laten nemen in het begeleidingsteam.  

Het ‘begeleidingsteam 3D’ legt geen directe verantwoording af en zal zich 

na 1 jaar zelfstandig opheffen of zoveel eerder wanneer blijkt dat het 

‘begeleidingsteam’ geen functie meer heeft. 

Omdat het ‘begeleidingsteam 3D’ alleen tijdelijk werkt als vraagbaak en 

klankbordgroep is er geen verordening noodzakelijk met rollen en 

bevoegdheden. De Raad en de WMO Adviesraad Schagen behouden hun 

eigen verantwoordelijkheid en het ‘begeleidingsteam 3D’ handelt niet in 

plaats van. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens gemeenteraad 

De fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger  H. (Harry) de Ruiter   P. D. (Petra) Taams 

Fractievoorzitter  lid     lid 


