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Geachte Lezer, 
 
Met ingang van 1 oktober 2015 is er binnen onze gemeente een Vertrouwenspersoon Sociaal Domein 
actief. In oktober 2016 ontving de raad een document van de vertrouwenspersoon waarin deze 
mededeling deed van zijn bevinden in het verslagjaar.  
Sedert maart 2019 proberen wij, door tussenkomst van de griffie, te achterhalen of er na oktober 2016 
nog een Jaarverslag van de Vertrouwenspersoon sociaal domein is verschenen en of wij dat in ons 
bezit kunnen krijgen. Tot op de dag van vandaag helaas zonder enig resultaat. 
Maar kennelijk is er wel een Jaarverslag. Althans dat menen wij op te kunnen maken uit opmerkingen 
van wethouder Van Steen tijdens de informatievergadering Samenleving van april 2019. 
Vorenstaande vormt voor ons aanleiding tot de volgende vragen: 
1. Is er daadwerkelijk een jaarverslag van de vertrouwenspersoon sociaal domein over het jaar 2017 

en/of 2018?  
 

2. Zo ja, wanneer is dat verslag aangeleverd door de Vertrouwenspersoon en waarom is het 
jaarverslag 2017/2018 nog steeds niet aangeboden aan de raad? 

 
In voornoemde informatievergadering is door wethouder Van Steen gesteld dat de 
Vertrouwenspersoon sociaal domein zijn concept jaarverslag 2017 ter beschikking heeft gesteld aan de 
fractievoorzitter van DMP in verband met de te voeren coalitiebesprekingen. 

 
3.  Graag vernemen wij van het College wat zij vindt van deze gang van zaken? 

 
4.  Graag vernemen wij van het College wat zij vindt van het feit dat in maart/april 2018 een 

concept jaarverslag ter informatie wordt aan geboden aan één fractievoorzitter terwijl de raad 
sinds oktober 2016 volstrekt niets meer van de vertrouwenspersoon heeft vernomen?  

 
5. Welke stappen gaat het College ondernemen teneinde herhaling te voorkomen? 

 
6. Welke maatregelen gaat het College treffen om te bewerkstelligen dat jaarverslagen, onder 

andere zoals genoemd in deze brief, zo spoedig mogelijk na verschijning ter informatie worden 
aangeboden aan de raad? 
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7. Tijdens de informatievergadering is abusievelijk verwezen naar een brief van de Seniorenraad. 
Bedoelde brief is echter van de WMO-adviesraad en dateert uit oktober 2018, zie bijlage. De 
brief is (nog steeds) te raadplegen op de website van de WMO adviesraad. Graag vernemen wij, 
al dan niet vertrouwelijk, wat de reactie van de wethouder in de richting van de WMO 
adviesraad is geweest op vorenbedoelde brief? 
 

8. Is het College (nog steeds) de mening toegedaan dat de intenties van de raad, die hebben geleid 
tot de instelling van een vertrouwenspersoon sociaal domein gemeente Heusden, in voldoende 
mate worden gerealiseerd? 

 
In afwachting van uw reactie, 
 

 
H.J. Kleian 
Raadslid 


