
Registratienr. CONCEPT 

n GEMEENTE 

behagen 

Stuknummer: 14.004846 

Raadsvoorstel 
Raadsvergadering van 25 maart 2014 

Relatie met Samenleving I registratienr.: 

Datum besluit 11 februari 2014 
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Onderwerp Besluit tot opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke 

Programma Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 

Registratienr. Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Agendapunt 

Samenvatting 

In december 2013 is het uitvoeringsdocument "Met Kop en Schouders", uitwerking van de 
strategische visie op de drie transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van 
Noord-Holland, vastgesteld. Belangrijke onderdelen van de uitvoering zijn de sociale wijkteams 
en het Regionale Administratie- en Kenniscentrum (Rake). De wijkteams worden lokaal 
georganiseerd en aangestuurd. Het Rake wordt een, met de regiogemeenten gedeelde, 
backoffice voor het Sociaal Domein. 
Personeel en werkzaamheden van de huidige Gr ISD-KNH worden verdeeld en ondergebracht in 
de wijkteams of het Rake. Hieruit volgt dat de gemeenschappelijke regeling moet worden 
opgeheven per 1 januari 2015. Een gelijkluidend besluit wordt door de raad van de gemeente 
Hollands Kroon genomen. 
De Gemeenschappelijke Regeling ISD-KNH geeft aan welke besluiten wanneer genomen 
moeten worden voor de opheffing. 

Voorgesteld besluit 

1. De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-
Holland (ISD-KNH) op te heffen met ingang van 1 januari 2015. 

2. Het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 
opdracht te geven tot het opstellen van een liquidatieplan. 

Financiële gevolgen 

De financiële consequenties worden opgenomen in het liquidatieplan, op te stellen door de ISD-
organisatie in samenspraak met de gemeenten. Het liquidatieplan wordt door het algemeen 
bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld. Dit plan voorziet in 
de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van 
de opheffing. Dit betreft de desintegratie- en frictiekosten. 
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Advies raadscommissie 

In haar vergadering van 11 maart 2014 adviseerde de commissie Samenleving u dit agendapunt 
te agenderen als een hamerstuk. 
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1 Aanleiding 

In december 2013 is het uitvoeringsdocument "Met Kop en Schouders", uitwerking van de 
strategische visie op de drie transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van 
Noord-Holland, vastgesteld. Belangrijke onderdelen van de uitvoering zijn de sociale wijkteams 
en het Regionale Administratie- en Kenniscentrum (Rake). De wijkteams worden lokaal 
georganiseerd en aangestuurd. Het Rake wordt een, met de regiogemeenten gedeelde, 
backoffice voor het Sociaal Domein. 
Personeel en werkzaamheden van de huidige Gr ISD-KNH worden verdeeld en ondergebracht in 
de wijkteams of het Rake. Hieruit volgt dat de gemeenschappelijke regeling moet worden 
opgeheven per 1 januari 2015. 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van 
Noord-Holland. 

3 Argumenten 

Met de vaststelling van het uitvoeringsdocument zijn belangrijke uitgangspunten over de 
uitvoering van de visie vastgesteld. Belangrijke onderdelen van de uitvoering zijn de sociale 
wijkteams en het Regionale Administratie- en Kenniscentrum (Rake). De wijkteams worden lokaal 
georganiseerd en aangestuurd. Het Rake wordt een, met de regiogemeenten gedeelde, 
backoffice voor het Sociaal Domein. Personeel en werkzaamheden van de huidige ISD-KNH 
worden (naargelang hun functie) ondergebracht in de wijkteams, de gemeente of het Rake. De 
huidige Gr wordt opgeheven per 1 januari 2015. Een gelijkluidend besluit wordt door de raad van 
Hollands Kroon genomen. 
De tekst van de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH geeft aan welke besluiten genomen 
moeten worden (artikel 39 Gr ISD-KNH). 
De gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van 
de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van twee derde van de 
deelnemende gemeenten (deelnemende gemeenten zijn Schagen en Hollands kroon). Ingeval 
van opheffing regelt het algemeen bestuur de financiële gevolgen van de opheffing in een 
liquidatieplan. Het liquidatieplan wordt, na de raden van de deelnemende gemeenten te 
hebben gehoord, vastgesteld door het algemeen bestuur. 
Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in 
de financiële gevolgen van de opheffing. Ook voorziet het plan in de eventuele personele 
gevolgen van de opheffing. Overigens is de verwachting dat de personele consequenties 
minimaal zijn. Dit komt doordat het personeel het werk dat men deed, blijft doen. Alleen wordt 
dat werk vanaf 1 januari 2015 verricht vanuit wijkteams, Rake of gemeente (herallocatie). 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is belast met de uitvoering van de 
liquidatie. 
De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in 
functie, totdat de liquidatie is voltooid. 

Onderhavig voorstel betreft de eerste stap: het nemen van het besluit door uw raad tot 
opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Het betreft een formeel besluit, voortkomend uit 
het door u vastgestelde Uitvoeringsdocument Sociaal Domein "Met Kop en Schouders". 

4 Financiën 

Met de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling zijn kosten gemoeid. Ook na de 
liquidatiedatum zijn er nog doorlopende kosten. Alle kosten worden geraamd in de financiële 
prognose liquidatie. 
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5 Risico's 

Aan het opheffen van de Gr ISD-KNH zijn personele en financiële consequenties verbonden. De 
financiële consequenties (ontvlechting, frictiekosten) zijn op dit moment nog niet in beeld. 

5r en wethouders van Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester 

N.H. Swellengrebel M.J.P Kampen-Nouwen 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

Er zijn geen bijlagen. 
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Raadsbesluit 
De raad van de gemeente Schagen, 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2014, nr. ; 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 11 maart 2014; 

besluit: 

1. De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-
Holland (ISD-KNH) op te heffen met ingang van 1 januari 2015. 

2. Het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 
opdracht te geven tot het opstellen van een liquidatieplan. 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 maart 2014. 

De raad van de gemeente Schagen, 

Griffier, voorzitter, 

kr 
îvrouwļ. Zwaq 

Zwagerman Mevrouw M:1P. van Kampen-Nouwen Mevrou 
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