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raadsinformatiememo  

 

Geachte leden van de raden van Schagen en Hollands Kroon, 

 

Met deze memo informeren wij u over ontwikkelingen met betrekking tot het COWWI.  

 

In februari dit jaar heeft de gemeente Hollands Kroon aangegeven dat zij vanaf januari 2017 zelf  in de 

ondersteuning van de taken op het terrein van Jeugd en Wmo wil voorzien. Reden hiervoor is het 

gekozen model voor inkoop en uitvoering Jeugd en Wmo, in samenhang met de sociale wijkteams. De 

werkwijzen van beide gemeenten verschillen daarin. Sindsdien zijn Hollands Kroon en Schagen in 

gesprek over de verdere samenwerking binnen het COWWI met betrekking tot de overige 

werkzaamheden (Werk en Inkomen).   

 

Beëindigen bestuursovereenkomst 

Het blijkt echter dat de visies van beide gemeenten op de bedrijfsvoering en de navenante kosten 

teveel verschillen om in het COWWI te kunnen blijven samenwerken. Beide colleges hebben daarom in 

goed overleg besloten de samenwerking te stoppen en de gemeenteraden voor te stellen de 

bestuursovereenkomst COWWI te beëindigen. Hierbij staat voorop dat de mensen die voor hun 

uitkering of aanvraag voor zorg te maken hebben met het COWWI geen problemen ondervinden van 

deze ontwikkelingen. De overgang van het betrokken personeel zal zorgvuldig verlopen. 

 

Raadsvoorstel in december 

Voor het beëindigen van de bestuursovereenkomst krijgt u in december – of zoveel eerder als mogelijk - 

een raadsvoorstel ter besluitvorming. Binnenkort informeren wij u ook over de kosten die samenhangen 

met het beëindigen van de samenwerking in het COWWI. De structurele kosten voor ondersteuning van 

het sociaal domein en de samenhangende inverdieneffecten maken daar onderdeel van uit.  

 

In de tussentijd werken beide gemeenten aan de voorbereidingen voor het stoppen van de 

samenwerking. Een deel van de werkzaamheden voor de Wmo en Jeugdwet gaat per 1 januari 2017 

over naar Hollands Kroon. De overige werkzaamheden gaan per 1 april 2017 over. Zolang de 

samenwerking nog niet formeel beëindigd is, waarborgt de gemeente Schagen de dienstverlening aan 

de inwoners van de gemeenten Schagen én Hollands Kroon. 

 

 


