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vrijdag 8 augustus 2014 

CONCEPT 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Raadsinformatiememo Beleidsplan 3D Sociaal Domein 

 

 

Geachte dames en heren, 
 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle taken op het  

terrein van de Jeugdzorg, de niet-medische zorg en ondersteuning en alles op het terrein van  

Werk & Inkomen. Gemeenten krijgen voor de gevallen waarin een gezin tijdelijk niet in staat  

zelf of met het eigen netwerk de regie over het eigen leven te voeren, de rol van regisseur en  

organisator van zorg en ondersteuning.   

  

Om tijdig gereed te zijn, hebben Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel vanaf het  

voorjaar 2012 samengewerkt. Gezamenlijk zijn al de nodige besluiten genomen. Met het in het  

voorjaar van 2013 vastgestelde Visiedocument en het rond de jaarwisseling vastgestelde  

Uitvoeringsdocument zijn de kaders vastgesteld. De eigen kracht van individuele inwoners en  

de samenleving zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Ook is besloten de dienstverlening in  

het Sociaal Domein, integraal en vanuit wijkteams vorm te gaan geven. Ten slotte is vast  

komen te staan op welke wijze de taken tussen gemeenten, het Regionale Administratie en  

Kennis Centrum (RAKC), Wijkteams en Uitvoeringsinstellingen worden verdeeld. De  

voorbereidingen voor het RAKC en de Wijkteams zijn inmiddels in volle gang.  

  

3D Beleidsplan  

Deze raadsinformatiememo gaat over een volgende belangrijk onderdeel in het gehele  

transitieproces: het 3D Beleidsplan. Wat willen de gemeenten bereiken? Welke keuzes  

(kunnen) worden gemaakt en welke ruimte hebben de gemeenten daarbij. 

  

Bijgevoegd vindt u het 3D Beleidsdocument zoals dat op 8 en 15 juli door de colleges van  

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel als voorgenomen besluit is vastgesteld en  

vrijgegeven voor inspraak.  

  

Hieronder schetsen wij u de verdere planning van dit proces. Hoewel de gemeenteraden na  

de inspraakperiode op verschillende momenten nog een rol hebben leek het ons goed niet  

te wachten tot het formele aanbiedingsmoment aan de raden, maar u nu al te informeren over 

het document dat  door de colleges voor inspraak is aangeboden. Zo heeft u meer  

gelegenheid om u goed te oriënteren vóór  de daadwerkelijke besluitvorming.  

  

Beleidsparticipatie en inspraak  

Bijgevoegd 3D Beleidsplan is niet uitsluitend van achter het bureau tot stand gekomen.  

Zo zijn de gezamenlijke Wmo-raden in de Kop van Noord Holland al vroeg bij het proces – 

tijdens het schrijven – betrokken. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten met cliënten,  

cliëntenorganisaties en instellingen geweest om de inhoud van voorliggend beleidsstuk te  

toetsen hun ervaringen. Deze inbreng is in het stuk verwerkt.  
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Los van deze betrokkenheid bij de beleidsvorming is echter een formele inspraakperiode  

noodzakelijk. Deze loopt tot en met 16 september 2014. Dat is weliswaar  voor een deel tijdens de 

schoolvakanties in onze regio, maar niet geheel. Uiteraard is dat niet ideaal, maar  

helaas onvermijdelijk.  

  

Redenen hiervoor zijn dat er aan de ene kant grote druk staat op het tijdig realiseren van  

onze lokale zaken, terwijl tegelijkertijd definitieve wetgeving en informatie vanuit het Rijk (te)  

lang op zich laat wachten. In dat spanningsveld proberen wij U zo goed en tijdig mogelijk te  

informeren en bij de besluitvorming te betrekken.  

  

Verdere planning  naar besluitvorming.  

Na afloop van de formele inspraakperiode zal de inspraak en onze reactie hierop verwerkt  

worden in het definitieve college- en raadsvoorstel  “3D Beleidsplan”. Naar verwachting  

wordt dit aan uw raad aangeboden voor de vergadering van 30 oktober a.s. Voorafgaand  

hieraan vindt er op 4 september nog een regionale informatiebijeenkomst plaats voor alle  

raadsleden van de vier gemeenten over het Beleidsdocument en de daarin gemaakte  

keuzen. Daarnaast stellen wij voor om tijdens de reguliere vergadering van de Commissie  

samenleving op 16 september a.s. thematisch in te gaan op de lokale verdieping van het  

beleidsplan 3D. U ontvangt hierover later meer informatie.  

  

Verordeningen en Beleidsregels  

Naast een Beleidsplan waarin nadere keuzes en richting voor de uitvoering wordt  

gegeven zullen er op 1 januari a.s. ook op alle drie terreinen van de Decentralisaties   

Verordeningen met bijbehorende Beleidsregels vastgesteld moeten zijn. De verordeningen, in  

feite de juridische grondslag voor het uit te voeren beleid,  zijn een raadsbevoegdheid. De  

vaststelling van de Beleidsregels, een puur op de uitvoering gerichte verdere verfijning van  

het Beleidsplan,  is een bevoegdheid van het college.  

  

Ook hier geldt dat veel definitieve regelgeving pas laat beschikbaar is gekomen, waardoor  

op dit moment nog gewerkt wordt aan het schrijven van genoemde documenten. Wij richten  

ons op het aanbieden van de verordeningen aan uw raad voor de vergadering van oktober  

dan wel november van dit jaar. Ook deze planning staat met het oog op het tijdig af kunnen  

sluiten van de benodigde contracten voor het jaar 2015 helaas weer onder flinke tijdsdruk.  

  

Tot slot  

Het leek mij goed u op dit moment te informeren over wat u het komende half jaar nog op  

het terrein van de 3 Decentralisaties kunt verwachten. Ik realiseer me dat een aantal  

besluitvormingsprocessen helaas wat krap is ingericht, maar wij zullen er alles aan doen om  

uw raad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen.  

Ik vraag echter ook uw begrip. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt heel hard  

gewerkt om te zorgen dat onze inwoners op 1 januari 2015 met hun vragen op de terreinen 

van Jeugd, Ondersteuning en Werk & Inkomen bij ons terecht kunnen. Daarvoor dient veel  

werk te worden verzet en zijn we voor een deel ook afhankelijk van informatie en duidelijkheid  

(wetgeving) van het Rijk. Die komt vaak pas laat.  

  

We liggen echter nog steeds op schema, zodat wij – samen met uw hulp – op 1 januari 2015  

klaar zullen staan voor onze inwoners die dat nodig hebben.  

  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester en wethouders van Schagen,  

  

  

B. Blonk,  

Wethouder. 


