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Datum 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Betreft 

Registratienr.  

 

21 mei 2013 

Raad 

Wethouder B. Blonk 

Peter  Jager 

Raadsvoorstel Sociaal Domein 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

A.s. dinsdag 28 mei staat het raadsvoorstel “Strategische Visie transities en transformatie 

Sociaal Domein Kop van Noord Holland” ter besluitvorming op de agenda van de 

raadsvergadering. Naar aanleiding van de bespreking in de Commissie Samenleving is 

om nadere uitleg gevraagd m.b.t. de status en besluitvorming over de hiervoor beoogde 

samenwerking in de Kop van Noord Holland. Daarbij betreft het een samenwerking op 

het vlak van de decentralisaties Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ/Wmo. 

 

Belangrijk uitgangspunt voor het college is onder andere de afspraak vanuit het 

coalitieakkoord dat binnen het sociaal domein verdergaande samenwerking alleen aan 

de orde kan zijn als dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de eigen inwoners 

verbetert. Deze dienstverlening staat uiteraard voorop en het college ziet mogelijkheden 

dit, op onderdelen, zoals de backoffice (administratie en kenniscentrum), via 

samenwerking binnen de Kop van Noord-Holland te realiseren. Dat gaan we de 

komende periode verder uitwerken. 

 

Er worden na vaststelling van dit raadsvoorstel verschillende scenario’s uitgewerkt 

waarbij, naast een sociaal domein zonder regionale samenwerking, tevens naar de 

financiële consequenties, effectiviteit en efficientie van samenwerking op onderdelen 

van het sociaal domein wordt gekeken. Deze scenario’s zullen als een soort business 

case in het najaar ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Daarbij zullen we 

het goede van de huidige uitvoeringspraktijk op de diverse onderdelen niet overboord 

gooien maar op een zorgvuldige manier laten overgaan in de nieuwe situatie. Tevens 

zullen we daarbij inspelen op enerzijds de mogelijkheden en anderzijds de grenzen die 

het Rijk bij de decentralisaties aan de gemeente meegeven, waaronder zeer recent de 

verdere afspraken in het kader van het sociaal- en zorgakkoord. 

 

Met de visie wordt nu de koers en richting uitgezet. Over eventuele samenwerking met 

andere gemeenten beslist u nu nog niet, wel geeft u richting aan de wijze waarop de 

gemeente inspeelt op de vele veranderingen in het sociaal domein waarmee de 

gemeente de komende jaren geconfronteerd zal worden. Finale besluitvorming vindt 

pas plaats in november/december 2013. En dan beslist uw raad pas definitief over het 

wel of niet gaan samenwerken, op welke onderdelen en in welke mate. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

Ben Blonk. 
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