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Voorstel: 
Burgemeester en wethouders te mandateren een commissie decentralisaties sociaal domein (“3D 
commissie”) in te stellen conform de motie van oktober 2014 en de uitgangspunten in onderhavig 
raadsvoorstel. 
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Inleiding: 
In oktober 2014 heeft de gemeenteraad, bij de behandeling van de beleidsnota’s en verordeningen, 
een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht “voor te bereiden dat de raad per 1-1-2015 
een onafhankelijke 3D-commissie in het leven kan roepen, waar iedereen die voorzieningen van de 
gemeente of haar partners ontvangt, klachten, meldingen of signalen kan inbrengen over eventuele 
misstanden of suggesties ter verbetering kan doen”. In de bijlage is de motie weergegeven. 
In deze adviesnota wordt aangegeven op welke manier uitvoering kan worden gegeven aan de motie. 
 
Argumenten
Voorgesteld wordt om de volgende uitgangspunten te hanteren: 
 

1. Een commissie 3D in het leven te roepen waar iedereen die voorzieningen van de gemeente 
of haar partners ontvangt, klachten, meldingen of signalen kan inbrengen over eventuele 
misstanden of suggesties ter verbetering kan doen. 

2. De commissie zal zich met name richten op problemen die zich voordoen bij de implementatie 
van de drie decentralisaties in het sociaal domein. 

3. De commissie rapporteert tweemaal per jaar aan het college over haar bevindingen. Het 
college zal de rapportage vergezeld van een reactie ter bespreking aanbieden aan de raad. 

4. De commissie zal bestaan uit een voorzitter en tenminste twee leden. De voorzitter en de 
leden worden benoemd voor een periode van twee jaar door de raad op voordracht van het 
college. 

5. De voorzitter en de leden kunnen van hun taken worden ontheven door het college van B&W. 
6. De commissie wordt ingesteld per 1 februari 2015 en opgeheven per  31 januari 2017. 
7. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Belangenorganisaties 

Overijssel. 
8. Het college zal een en ander in een instellingsbesluit uitwerken en dit ter kennisgeving aan de 

raad doen toekomen. 
9. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze. 

 
1.1 Het voorstel sluit aan bij de motie van de Raad. 
De Raad heeft vrij specifiek aangegeven vanuit welke achtergrond en met welke doelen een 3D 
commissie in het leven wordt geroepen. 
 
2.1 Commissie met name vanwege transitie 
De 3D commissie wordt met name in het leven geroepen vanwege de veranderingen bij de 
Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015. Het is goed om met name de overgang van de 
systemen te monitoren. Verwacht mag worden dat in de komende jaren nieuwe structuren en 
zekerheden zullen ontstaan. . 
 
7.1 Ondersteuning 3D commissie 
Bij de monitoring, klachtenbehandeling, beleidsadvisering, publiciteit en dergelijke zal de commissie 
moeten worden ondersteund. Het zou goed zijn om te opereren op enige afstand van de gemeente en 
om die reden ligt het niet zo voor de hand dat de gemeente de ondersteunende werkzaamheden gaat 
verrichten. De commissie zou daarmee ook afhankelijk worden van de gemeente. Voorgesteld wordt 
om de ondersteuning te laten verzorgen door  Belangenorganisaties Overijssel. Deze organisatie 
ondersteunt ook de nieuwe Participatieraad. 
 
7.2  De commissie moet niet in de plaats treden van de overige cliënt-ondersteunende faciliteiten, 
noch van de besluitvormende bevoegdheden van gemeenteraad en college. 
Besluitvorming over (aanpassing van) beleid blijft uiteraard aan de gemeenteraad en het college. Zij 
kunnen zich daarin laten adviseren door de participatieraad (die daarbij wordt ondersteund door 
Belangenorganisaties Overijssel). 
In de uitvoering kan het college tevens in incidentele gevallen op basis van de verordeningen een 
hardheidsclausule kan toepassen. Daarnaast blijft voor burgers de mogelijkheid bestaan van bezwaar 
en beroep tegen een beschikking van de gemeente. 
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Gaat het om klachten over de behandeling van de burger door ambtenaren, dan staat de 
klachtenprocedure van de gemeente open, waarna vervolgens nog een gang naar de Overijsselse 
ombudsman mogelijk is. 
Verder kunnen cliënten een beroep doen om MEE, voor onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE 
wordt die taak door de gemeente gesubsidieerd. 
 
Kortom, er zal een goede taakafbakening moeten plaatsvinden tussen de diverse bestaande spelers 
in het veld en de 3D commissie als nieuwe speler. Bij het opstellen van het instellingsbesluit wordt 
daarom nader aandacht besteed aan de taken en bevoegdheden van de 3D commissie in relatie tot 
de taken en bevoegdheden van de Participatieraad.  
 
8.1 Nadere uitwerking door het college van B&W 
Voor de nadere invulling moeten diverse zaken worden uitgewerkt, waaronder de personele invulling. 
Gedacht wordt aan oud-raadsleden of wethouders uit de gemeente Dalfsen. Daarnaast zullen diverse 
praktische en administratieve zaken moeten worden geregeld. Als alles duidelijk is zal de commissie 
via een apart instellingsbesluit door het college kunnen worden benoemd. Dit wordt dan ter 
kennisgeving aan de Raad voorgelegd. Leden van de commissie zullen echter door de raad worden 
benoemd. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Bestuurlijke drukte 
De taakomschrijving van de 3D commissie komt grotendeels overeen met de taken van de nieuwe 
Participatieraad. Daarnaast doet de gemeenteraad zelf ook aan monitoring voor de 3D en heeft de 
gemeente een formele bezwaarschriftencommissie. Kortom, de vraag rijst welke positie een 3D 
commissie inneemt tussen andere instanties die min of meer hetzelfde takenpakket hebben. Als het 
de bedoeling is een laagdrempelige voorziening te creëren voor burgers/cliënten die zich niet gehoord 
voelen, zou alleen een speciale ombudsman sociaal domein wellicht een beter alternatief zijn.  
 
1.2 Bevoegdheden 
Als een commissie 3D in het leven wordt geroepen waar burgers/cliënten met hun klachten naar toe 
kunnen, dan is het de vraag met welke verwachtingen ze bij een dergelijk instituut aankloppen. Kan bij 
een verschil van mening tussen de gemeente en de cliënt een 3D commissie iets afdwingen? Zijn 
uitspraken van de commissie bindend? Het antwoord op beide vragen is nadrukkelijk nee. De 
commissie kan wel bij klachten ervoor zorgen dat de burger bij het juiste loket aankomt en bewaken 
dat de afhandeling zorgvuldig plaats vindt. 
 
Alternatieven: 
Een alternatief kan zijn dat de Participatieraad wordt gevraagd om uit haar midden een commissie 
samen te stellen die een belast wordt met deze taak. 
 
Financiële dekking: 
Er zullen met name kosten worden gemaakt voor de leden van de 3D commissie en de 
ondersteunende werkzaamheden. Deze kosten zijn nu nog niet in beeld. 
 
Communicatie: 
Er is nog geen ruchtbaarheid gegeven aan de oprichting van een 3D commissie. Dit zal pas 
plaatsvinden na besluitvorming hierover door de gemeenteraad. 
 
Vervolg: 
 
 
Bijlagen: 
Motie oktober 2014 



   
  
 
 
 

 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2014, nummer 298; 
 
overwegende dat de gemeenteraad het wenselijk acht een commissie in te stellen ten behoeve van 
een goede invoering van de decentralisaties in het sociale domein (3D); 
 
gelet op enkele randvoorwaarden en uitgangspunten voor het instellen van een dergelijke commissie; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 
tot het  verlenen van mandaat aan burgemeester en wethouders om verdere acties te ondernemen die 
leiden tot een instellingsbesluit en voordracht van de leden aan de Raad. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 januari 
2015. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


