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BESTUURSOVEREENKOMST GESLOTEN DOOR DE GEMEENTE HOLLANDS KROON EN DE 

GEMEENTE SCHAGEN OP 16 EN 18 DECEMBER 2014 VOOR DE SAMENWERKING BINNEN HET 

SOCIAAL DOMEIN  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen; 

 

overwegende dat: 

 

- ingaande 1 januari 2015 de gemeenten binnen het zogeheten Sociaal Domein bevoegd en verant-

woordelijk zijn voor de uitvoering van onder meer de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke onder-

steuning en de Participatiewet (zogeheten decentralisaties Sociaal Domein); 

 

- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 15 maart 2013 en de Ver-

eniging van Nederlandse Gemeenten bij ledenbrief van 16 januari 2013 daarom de gemeenten 

hebben opgeroepen om de uitvoering van die wetten zoveel mogelijk gezamenlijk ter hand te ne-

men en de uitvoeringskrachten binnen het Sociaal Domein te bundelen, om zo tegemoet te ko-

men aan de hoge eisen die de decentralisaties aan gemeente stellen; 

 

- de 4 gemeenten in de kop van Noord-Holland aan deze oproep gehoor hebben gegeven door hun 

visie op intergemeentelijke samenwerking binnen het Sociaal Domein te geven in de notities: 

VOOR ELKAAR / MET ELKAAR, strategische visie op de drie transities en transformatie binnen het 

sociaal domein Kop van Noord-Holland en Met Kop en schouders, Uitwerking van strategische visie 

op de drie transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013; 

 

- een intergemeentelijke samenwerking volgens die gemeenten zou behoren te leiden tot instelling 

van een zogeheten Regionaal Administratie en Kennis Centrum (RAKC) dat zo dicht mogelijk bij de 

gemeenten en de sociale wijkteams staat en deze zo goed mogelijk faciliteert bij de uitvoering van 

het door de onderscheidene gemeenten vast te stellen beleid; 

 

- het RAKC onder meer de administratieve afhandeling zou dienen te regelen na het klantcontact en 

specifieke expertise zou dienen te leveren, zoals de juridische ondersteuning en advisering, het 

verhaal en de terugvordering, de schuldhulpverlening en dergelijke; 

 

- de 4 gemeenten ervoor hebben gekozen om een gemeentelijke samenwerking te laten plaats-

hebben door middel van het sluiten van een bestuursovereenkomst als lichtste vorm van een 

gemeenschappelijke regeling, waarin op hoofdlijnen een samenwerking wordt vorm gegeven en 

dat ter uitvoering hiervan een nadere overeenkomst wordt gesloten; 
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- de 4 gemeenten afzonderlijk en aan elkaar een voorstel voor samenwerking hebben gedaan in de 

vorm van een zogeheten bidbook, waarin zij hebben omschreven hoe zij zich de inrichting en ta-

ken van het RAKC voorstellen; 

 

- de gemeente Schagen dit heeft gedaan door middel van het Bidbook Regionaal Administratie- en 

Kenniscentrum d.d. 14 januari 2014; 

 

- een hiervoor speciaal in het leven geroepen waarderingscommissie de secretarissen van de 4 ge-

meenten heeft geadviseerd bij welke gemeente het RAKC zou behoren te worden ondergebracht;  

 

- onze colleges op 8 april 2014 op advies van de secretarissen van de 4 gemeenten hebben beslo-

ten het voorstel van de gemeente Schagen over te nemen op de voorwaarden dat: 

- de voordelen (lagere exploitatiekosten) en nadelen (transitiekosten) van de gemeentelijke 

samenwerking evenwichtig worden verdeeld; 

- het uitgangspunt is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen; 

 

- burgemeester en wethouders van de gemeente Texel op 8 april 2014 hebben besloten dat die 

gemeente ter uitvoering van eerdergenoemde wetten vooralsnog geen deel zal uitmaken van een 

vorm van samenwerking met de andere gemeenten in de kop van Noord-Holland; 

 

- burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder op 10 juli 2014 een gelijkluidend be-

sluit hebben genomen; 

 

- zij, als gevolg van laatstgenoemde twee besluiten en gewijzigde omstandigheden, de gemeente 

Hollands kroon een nieuw voorstel voor samenwerking hebben gedaan door middel van het 

Werkdocument Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen d.d. 27 oktober 2014; 

 

gezien de toestemming die onze colleges overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen hebben gekregen van de raden van de gemeente Hollands Kroon en de 
gemeente Schagen om een bestuursovereenkomst te sluiten;  
 

gelet op artikel 1, lid 1, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsmede op de Jeugdwet, de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet; 

 

 b e s l u i t e n :   

 

de volgende bestuursovereenkomst met elkaar te sluiten 

 

Bestuursovereenkomst gemeenten Hollands Kroon en Schagen voor de samenwerking 

binnen het Sociaal Domein 
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Artikel 1. Het te behartigen belang en de bevoegdheden  

 

1. Deze bestuursovereenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen de gemeente Hollands 

Kroon en de gemeente Schagen binnen het Sociaal Domein ter uitvoering van wettelijke taken op 

grond van onder meer de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatie-

wet.  

De samenwerking ziet met name op de uitvoering door de gemeente Schagen van het door de ge-

meente Hollands Kroon en de gemeente Schagen vastgestelde of nog vast te stellen beleid. 

 

2. De gemeente Schagen komt deze bestuursovereenkomst na door middel van haar organisatieon-

derdeel Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI), zoals vastgelegd in het 

Werkdocument Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen d.d. 27 oktober 2014. 

 

3. De COWWI voert de in lid 1 bedoelde wettelijke taken uit overeenkomstig de door de gemeente 

Hollands Kroon en de gemeente Schagen samen ontwikkelde (kritieke) prestatie-indicatoren.  

Het betreft hier een groeimodel, zodat sprake is van een inspanningsverplichting. 

 

4. De gemeente Hollands Kroon machtigt de gemeente Schagen om de ter nakoming van deze be-

stuursovereenkomst noodzakelijk zijnde bevoegdheden uit te oefenen, waar onder het doen van 

aanbestedingen en de uitvoering van de Archiefwet. 

 

5. Ter uitvoering van de in deze bestuursovereenkomst vastgelegde afspraken sluiten de gemeente 

Hollands Kroon en de gemeente Schagen de Overeenkomst ter uitvoering van de bestuursovereen-

komst gemeenten Hollands Kroon en Schagen voor de samenwerking binnen het Sociaal Domein, 

waarin onder meer is vastgelegd dat en hoe de aan de samenwerking verbonden werkelijke kosten 

en de aan die kosten verbonden risico’s worden omgeslagen. 

 

6. In de in lid 5 bedoelde overeenkomst worden verder in ieder geval afspraken vastgelegd over: 

- de taken en werkzaamheden van het COWWI; 

- de kwaliteit van de uit te voeren taken; 

- de inlichtingenplicht en medewerking aan onderzoeken. 
  



   

______________________________________________________________________________________________________ 
Bestuursovereenkomst gesloten op 16 en 18 december 2014 door de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen  
voor de samenwerking binnen het Sociaal Domein. Pagina 6  

 

 

Artikel 2. Duur, evaluatie en opzegging van de bestuursovereenkomst  

 

1. Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en gaat op 1 januari 2015 in. 

 

2. Uiterlijk vóór 1 juni van het jaar evalueren de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen 

deze bestuursovereenkomst en de ter uitvoering hiervan gesloten overeenkomst.  

 

3. Indien een van de in lid 2 genoemde gemeenten deze bestuursovereenkomst wenst op te zeggen, 

neemt zij hiervoor een redelijke termijn in acht. 

 

4. De financiële gevolgen die uit de opzegging voortvloeien, zoals onder meer de vergoeding van 

schade en wachtgeldverplichtingen, komen voor rekening van de gemeente die deze bestuurs-

overeenkomst wenst op te zeggen.  

 

5. Niet eerder wordt tot opzegging van deze bestuursovereenkomst overgegaan, dan nadat over-

eenstemming is bereikt over de financiële gevolgen van de opzegging.  

 

Artikel 3. Uitleg van de bestuursovereenkomst en de bijlagen 
 

1. Van deze bestuursovereenkomst kan slechts worden afgeweken, voor zover dit schriftelijk is vast-

gelegd. In alle gevallen, waarin deze bestuursovereenkomst niet voorziet, treden de gemeente 

Hollands Kroon en de gemeente Schagen met elkaar in overleg. 

 

2. Het Werkdocument Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen d.d. 27 oktober 2014 

maakt deel uit van deze bestuursovereenkomst. 

 

3. In geval van tegenspraak tussen deze bestuursovereenkomst en het in lid 2 bedoelde werkdocu-

ment gaan de afspraken voor die in deze bestuursovereenkomst zijn vastgelegd. 

 

Artikel 4. Bekendmaking van de bestuursovereenkomst 

 

1. De gemeente Schagen wordt aangewezen als de gemeente die deze bestuursovereenkomst over-

eenkomstig het bepaalde in artikel 26, lid 1, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toezendt 

aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. 

 

2. De gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen dragen op gebruikelijke wijze zorg voor de 

bekendmaking van deze bestuursovereenkomst. 
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Artikel 5. Geschillen 
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, verplichten 

de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen zich om in geval van een geschil over de 

inhoud en de uitvoering van deze bestuursovereenkomst met elkaar in overleg te treden. 

2. Zij streven er hierbij naar om het geschil in der minne op te lossen. 

 

 
Ondertekening 
 

Overeengekomen en ondertekend in Anna Paulowna en Schagen op 16 en 18 december 2014, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon,  

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

 

W. van Twuijver.    J.R.A. Nawijn. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,  

de secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

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

 

 


