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Op zaterdag 20 september waren er maar liefst 750 raadsleden bijeen 

op de Decentralisatiedag in Zwolle. Ons raadslid Frits van der Heide 

was één van hen. 

Hier doet hij verslag. 

Het was al snel duidelijk dat dit congres, speciaal voor raadsleden en 

griffiers, massaal bezocht werd door de vele raadsleden. Zij kwamen 

op hun vrije zaterdag op een groot congres over de decentralisaties in 

Zwolle bijeen om zich te laten inspireren en informeren over de ontwikkelingen in het sociaal 

domein. De Vereniging van Nederlandse Gemeente was de gastheer en had de zaakjes goed voor 

elkaar. 

Maar wat houdt het nu allemaal in, de decentralisaties. 

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de 

Participatiewet. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn wij als raadsleden aan de slag gegaan om ons te 

(laten) informeren over deze nieuwe taken. En terecht, want met de begroting en beleidsplannen voor de 

decentralisaties die in oktober en november in de gemeenteraad behandeld worden, komen wij als raadsleden 

voor lastige keuzes te staan. Bij de deelsessies op de ‘Decentralisaties Dag – Raadsledeneditie ' op zaterdag 20 

september 2014 in Zwolle stonden onder meer vragen centraal als: 

 Wat moet er allemaal geregeld worden in de gemeente voor de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de 

Participatiewet? 

 Hoe kun je als raad grip krijgen op de regionale samenwerking? 

 Hoe blijf ik als gemeenteraad binnen de krimpende financiële budgetten en realiseer ik toch de gewenste 

doelen op 3D-voorzieningen? 

 Hoe informatieveilig is mijn gemeente? 

Minister Plasterk, staatssecretarissen Van Rijn en Klijnsma en VNG-voorzitter Jorritsma gingen in gesprek met de 

raadsleden en griffiers tijdens "Raad weet raad", waarbij visies en ervaringen werden gedeeld.  
 



 

Er werd ons verteld dat op de Decentralisatie Dag in mei van dit jaar voor wethouders, ambtenaren en 

raadsleden ook al 1500 deelnemers aanwezig waren. De hoge opkomst vandaag tijdens deze Decentralisatiedag 

voor raadsleden en griffiers toont m.i. aan dat wij als raadsleden ons intensief voorbereiden op deze nieuwe 

taken. Het was een nuttige dag. 

 

Voor een terugblik en voor de presentaties en een impressie zijn terug te vinden 

via www.dedecentralisatiesdag.nl 
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