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  Raadsvergadering van 17 december 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

 

 

Programma 

 19 november 2013 

College 

uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders, Uitwerking van strategische visie 

op de drie transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van 

Noord-Holland, 2013”  

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

 

   

Samenvatting

U hebt, tegelijk met de overige gemeenteraden in de regio Kop van Noord-Holland (Den Helder, 

Hollands Kroon, Schagen en Texel) voor de zomerperiode 2013 het visiedocument “Voor elkaar, 

met elkaar” vastgesteld. Met dit visiedocument hebt u uw visie gegeven op de drie transities en 

transformatie binnen het Sociaal Domein. Met het Sociaal Domein wordt bedoeld de taken en 

verantwoordelijkheden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en 

de Participatiewet. Deze wetten worden met ingang van 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. 

Door deze wijzigingen krijgen de gemeenten extra taken, extra bevoegdheden en extra budget.  

 

Met het voorliggende uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders, Uitwerking van strategische 

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

2013” – hierna te noemen uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” – doen wij voorstellen 

met betrekking tot de uitvoering van de door u vastgestelde visie. Belangrijke onderdelen van de 

uitvoering zijn de sociale wijkteams en het Regionale Administratie- en Kenniscentrum (AKC). De 

wijkteams worden lokaal georganiseerd en aangestuurd. Het AKC wordt een, met de 

regiogemeenten gedeelde, backoffice voor het Sociaal Domein. Bij alles is het uitgangspunt dat 

lokaal gebeurt wat lokaal kan. Om schaalvoordelen te bereiken wordt op beleidsarme terreinen 

zo veel als mogelijk, intensief samen gewerkt. 

 

Vanaf het begin is er voor gekozen dit traject integraal op te pakken. Zo snel als mogelijk zijn de 

drie transities met elkaar verbonden. Door de beleidsvelden niet langer als aparte terreinen te 

zien maar als één Sociaal Domein kan de slag naar efficiënt werken worden gemaakt. Het 

uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” is een gezamenlijk product van de project-

organisatie Sociaal Domein. Deze bestaat uit de portefeuillehouders, directieleden en diverse 

medewerkers van de vier deelnemende gemeenten. Ter voorbereiding is gesproken met diverse 

instellingen, zowel plenair als individueel, met de klankbordgroep raden en met het Bestuurlijk 

overleg jeugd, onderwijs en zorg (BOJOZ). 

 

Dit voorstel wordt tegelijkertijd in de vier gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en 

Texel aan de gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd. 

 

  

Raadsvoorstel 
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Voorgesteld besluit

Besluit: 

  

1. Het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders, Uitwerking van strategische visie op de 

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

2013” vast te stellen. 

 

Financiële gevolgen

In het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” wordt reeds uitvoering stil gestaan bij de 

financiële achtergronden en gevolgen. Graag verwijzen wij u daar naar. 

In hoofdlijn: Schagen krijgt er voor € 26,1 miljoen aan nieuwe taken bij (excl. Participatiewet). 

Welke efficiencykortingen het Rijk daarop toepast is nog niet bekend, maar gezien eerdere 

inschattingen gaan wij uit van een korting van € 3,1 miljoen voor 2015. De budgetten voor de 

nieuwe taken zullen de jaren daarna verder afnemen. In de meicirculaire van 2014 verwachten 

we meer duidelijkheid. 

 Met betrekking tot de uitvoeringskosten geldt dat reeds bij de besluitvorming over de 

strategische visie is gesteld daarvoor het plafond van de Rijksuitkering te hanteren. Daarmee 

heeft u het financiële kader al in een eerder stadium vastgesteld. 

 

Advies raadscommissie

De commissie Samenleving, in vergadering bijeen op 3 december 2013, adviseert de raad het 

voorstel te agenderen als bespreekstuk. 
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1 Aanleiding

Uit: ‘Hoofdstuk 3. Uitdaging en oplossing’, Uitvoeringsdocument “Kop en Schouders”. 

 

‘Er valt veel te verbeteren in het sociale stelsel van zorg en ondersteuning, werk en inkomen en 

jeugdzorg. Het sociale stelsel zoals wij dat nu kennen, is voor onze inwoners en andere 

betrokkenen versnipperd en onoverzichtelijk. Inwoners worden  geconfronteerd met wachtlijsten 

en aanbieders van zorg en ondersteuning die niet of onvoldoende samenwerken. Daarnaast is er 

sprake van zeer hoge kosten. Op alle politieke niveaus is men er dan ook van doordrongen dat 

structurele wijzigingen noodzakelijk zijn. De grootste uitdaging van dit moment is het weer 

overzichtelijk en betaalbaar krijgen van het stelsel.’ 

 

Door u, en de overige raden van de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland, is in het 

voorjaar een visie op de drie transities vastgesteld. Het is vervolgens noodzakelijk dat de visie 

wordt vertaald naar uitgangspunten en voorstellen voor de uitvoering. Deze uitgangspunten en 

voorstellen treft u aan in het voorliggende uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders”. Met dit 

uitvoeringsdocument geeft u uw ambtelijke organisatie de handvatten voor het organiseren van 

de toegang tot het Sociaal Domein in gemeentelijke sociale wijkteams . Ook geeft u een 

duidelijke richtlijn voor het gezamenlijk met uw regiogemeenten organiseren van de 

administratieve taken, het delen van specifieke kennis en het oprichten van een gezamenlijke 

flexpool ten behoeve van de wijkteams. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Doelstellingen Uitvoeringsdocument ”Met Kop en schouders”: 

1. De individuele gemeente in de Kop van Noord-Holland (en daarbinnen het relevante 

bestuurlijke of ambtelijke niveau):  

a. stelt het beleid en budgetten binnen het Sociaal Domein vast; 

b. versterkt de sociale samenhang; 

c. voert de toegang tot ondersteuning in het Sociaal Domein uit middels de wijkteams; 

d. contracteert ondersteuning binnen het Sociaal Domein bij instellingen. 

2. De samenwerkende gemeenten: 

a. Voeren gezamenlijk de administratie voortkomend uit de ingezette ondersteuning 

 

Maatschappelijke effecten: 

1. Voor bewoners met een beperking. 

a. Worden de sociale netwerken in de wijken, dorpen en kernen versterkt. 

b. Vormt het sociale netwerk in de wijk het eerste vangnet wanneer de beperking 

deelname aan de samenleving blokkeert. 

2. Voor bewoners tot 18 jaar. 

a. Worden de sociale netwerken in de wijken, dorpen en kernen gericht op opgroeien 

en opvoeden versterkt. 

b. Het aantal jeugdigen dat opgroeit in gezondheid en veiligheid neemt toe. 

c. Het aantal jeugdigen dat participeert in de samenleving naar vermogen neemt 

toe. 

3. Voor bewoners vanaf 18 jaar 

a. Het aantal bewoners dat participeert in de samenleving door middel van het 

volgen van een opleiding en/of deelname aan het arbeidsproces neemt toe 

 

3 Argumenten

Voorstel 

Met de werkwijze zoals beschreven in de uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” wordt 

invulling gegeven aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en maatschappelijke 
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effecten. De volgende argumenten zijn leidend voor de keuzes die in dit uitvoeringsdocument 

worden gemaakt. Hieronder verstaan we onder ‘gemeente’ elke van de vier  individuele 

gemeenten in de Kop van Noord-Holland (en daarbinnen het relevante bestuurlijke of ambtelijke 

niveau): 

 

1a. De gemeente stelt het beleid en de budgetten binnen het Sociaal Domein vast 

De gemeente stelt het beleid en de budgetten binnen het Sociaal Domein vast omdat: 

- daarmee invulling wordt gegeven aan de budgetverantwoordelijkheid van de individuele 

gemeenteraad; 

- de gemeenteraad in staat wordt gesteld individuele beleidskeuzes te maken met 

betrekking tot de uitvoering binnen het Sociaal Domein. 

 

1b. De gemeente versterkt de sociale samenhang 

De werkwijze zoals beschreven in het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” beoogt een 

versterking van de sociale samenhang. Er wordt gekozen voor wijkteams als versterker van de 

sociale samenhang omdat: 

- Deze ingebed worden in de lokale gemeenschap en binnen die gemeenschap de sociale 

samenhang kunnen versterken. 

- De wijkteams de opdracht krijgen om ondersteuningsvragen – wanneer niet strijdig met de 

doelstellingen met betrekking tot een veilige en gezonde opvoeding van jeugdigen en 

participatie – terug te leggen in de sociale context van de burger. 

 

1c. Voert de toegang tot ondersteuning in het Sociaal Domein uit via het wijkteam 

Het wijkteam is de toegang tot ondersteuning. Er wordt gekozen voor wijkteams als toegang 

omdat: 

- Het wijkteam dicht bij de lokale gemeenschap staat en daarmee de best passende 

ondersteuning kan organiseren. 

- De wijkteams in staat worden gesteld om – wanneer noodzakelijk – een integraal 

(ondersteuning gericht op de domeinen zorg, jeugd en participatie) 

ondersteuningsarrangement vast te stellen. 

- De wijkteams op een schaal werken waarbinnen de juiste samenwerking met keten- en 

contractpartners kan worden gerealiseerd. 

- De wijkteams als onafhankelijke professionals met een budgetverantwoordelijkheid onder 

directe aansturing van de gemeente gebracht kunnen worden. 

 

1d. contracteert ondersteuning bij instellingen 

De gemeente contracteert de ondersteuning bij instellingen omdat: 

- Het budgetrecht van de gemeenteraad leidend is binnen het Sociaal Domein 

- Het niet wenselijk wordt geacht budget in (bijvoorbeeld) een Gemeenschappelijke 

Regeling onder te brengen 

 

2. De samenwerkende gemeenten voeren gezamenlijk de administratie voortkomend uit 

ingezette ondersteuning 

De gemeenten brengen de administratie welke samenhangt met de 

ondersteuningsarrangementen onder in een Regionaal Kennis en Administratiecentrum (AKC) 

omdat: 

- Hiermee de kosten voor administratie zo laag als mogelijk worden gehouden (als gevolg 

waarvan de budgetten voor ondersteuning zo groot als mogelijk worden gehouden) 

- Regionaal werkende instellingen een aanspreekpunt hebben voor de afhandeling van de 

administratie van de ondersteuning (daarbij kan gedacht worden aan facturering voor 

ingezette ondersteuning) 

- De gemeenten specifieke expertise kunnen bundelen en ter beschikking van het wijkteam 

kunnen inzetten. 

 

Alternatieven 

Reeds in het eerder genoemde visiedocument is door u besloten samen te werken, de eigen 

kracht van inwoners en gemeenschappen tot vertrekpunt van beleid te maken en de toegang 

onder te brengen in wijkteams. Een alternatief voor het wijkteam en de samenwerking is daarom 
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niet opgenomen in de uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders”. Dat laat onverlet dat u 

natuurlijk kunt besluiten het idee van de wijkteams en de samenwerking niet langer het uwe te 

laten zijn. Dit uitvoeringsdocument laat zien welke risico’s daarmee gemoeid zijn. 

   

Bij voorliggend uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” treft u Bijlage1 “Takenoverzicht” 

aan. Deze bijlage laat zien hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden wordt 

voorgesteld. Hier zijn alternatieven op mogelijk. Het voert te ver om per taak dan wel 

verantwoordelijkheid de alternatieven voor te leggen. Van belang is dat het overzicht een 

dynamisch document is. Dat wil zeggen dat wanneer gaandeweg blijkt dat een taak of 

verantwoordelijkheid toch beter elders belegd kan worden de organisatie zo flexibel is dat ook te 

doen. 

 

Er is uitdrukkelijk gekozen om de dienstverlening lokaal te organiseren. Wij sturen zelf onze 

wijkteams aan. Er kan ook voor gekozen worden de wijkteams gezamenlijk met de 

regiogemeenten te organiseren. Aansturing vindt in dat geval plaats door het sluiten van 

dienstverleningsovereenkomsten met de organisatie waar de wijkteams in dat geval onder gaan 

vallen. Wij hechten zeer aan de lokale uitstraling, de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de 

wijkteam. Door het van de gemeenten af te organiseren komt dit onder druk te staan. 

 

Beleid en contractering zijn taken van de gemeente. Wij voeren dit ook zelf uit. Het alternatief is 

deze taken onder te brengen bij het regionaal AKC. Schaalvoordelen worden dan in ieder 

proces geboekt. De regie van de gemeenten op deze bestuurlijk cruciale processen is echter 

verminderd. De eigen invloed wordt beperkt. Wanneer gehecht wordt aan lokale autonomie en 

zaken als colour locale dan verdient het de voorkeur beleid en contractering niet in een 

gezamenlijke organisatie onder te brengen. Dit laat onverlet dat onderhandelingen met 

contractpartijen en de voorbereiding van beleid heel goed samen opgepakt kunnen worden. 

De Rijksuitkering gekoppeld aan de transities, geldt als budgettair plafond voor de nieuwe taken 

te hanteren, zoals reeds bij de vaststelling van de strategische visie door uw raad is gesteld. Wij 

beschouwen dat als een opgave om een meerjarig, budgettair neutraal perspectief te 

presenteren. 

 

Dat is een stevige ambitie gezien de kortingen ten opzichte van de huidige budgetten die de 

gemeenten krijgen te verwerken. Ook zijn er voor de gemeente vanaf 1 januari 2015 nieuwe 

taken uit te voeren. Het alternatief is dit plafond niet vast te stellen. Consequentie is dat de 

gemeente bij geen plafond jaarlijks met structurele tekorten kan en zal worden geconfronteerd 

van enkele miljoen euro (zie onder Financiën). Gezien de afnemende financiële middelen in de 

algemene uitkering aan de gemeente en de reeds bestaande bezuinigingstaakstelling van circa 

€ 7,0 mln. structureel is het niet hanteren van een plafond geen optie. 

 

Juridische aspecten 

Op het moment dat wij helderheid hebben over hoe de wijkteams en het regionaal AKC worden 

georganiseerd, dan hebben wij ook meer inzicht in de gevolgen voor het personeel. Vanaf dat 

moment gaat ook de medezeggenschap een uitdrukkelijke rol krijgen. 

 

Een van de juridische aspecten betreft de juridische vorm voor het AKC. In het uitvoerings-

document “Met Kop en schouders” wordt de voorkeur uitgesproken voor een  dienstverlenings-

overeenkomsten (DVO) en niet voor een (lichte) gemeenschappelijke regeling te kiezen. 

Hieronder wordt aangegeven waarom. 

Het nadeel van een gemeenschappelijke regeling ten opzichte van een DVO is dat een extra 

bestuurslaag met de nodige bureaucratie wordt gecreëerd terwijl tegelijkertijd de 

sturingsmogelijkheden van raad en college sterk wordt verminderd en dat tevens de flexibiliteit 

stevig wordt ingeperkt. Bij een lichte gemeenschappelijke regeling wordt weliswaar geen extra 

bestuurslaag gecreëerd, maar worden, net als bij een volledige gemeenschappelijke regeling, 

de bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van raad en college overgedragen 

aan de uitvoerende partij. Ook in dit geval vergt dat extra bureaucratie en geldt eveneens dat 

sturing van raad en college sterk wordt verminderd en dat de gewenste flexibiliteit wordt 

ingeperkt. Het enige voordeel van een (lichte) gemeenschappelijke regeling kan zijn dat de 

uitvoerder, niet zijnde de gemeente, zekerheid heeft. 
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Daarentegen behouden raad en college bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

en daarmee hun sturingsmogelijkheden en flexibiliteit als wordt uitgegaan van een DVO. In dat 

geval worden de wederzijdse afspraken in een (meerjarige) overeenkomst opgenomen. Een 

DVO is daarbij te vergelijken met een leveringscontract met een externe leverancier en heeft 

beduidend minder bureaucratie tot gevolg. Ook in dit geval zullen wel bepaalde zekerheden 

meerjarig moeten worden afgesproken, maar men kan daar in de praktijk veel gemakkelijker en 

flexibeler op bijsturen. 

 

Voor inwoners die reeds nu afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning door de overheid gaat er 

het nodige veranderen. Zorg en/of voorzieningen die tot op heden vanzelfsprekend waren, zijn 

dat straks niet meer. Door de nadruk te leggen wat iemand zelf, of met zijn omgeving nog wel 

kan, worden zorgkosten beperkt. Dat is de reden dat cliënten adviesraden de mogelijkheid 

hebben hun zienswijze te geven op het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders”. 

 

Communicatie 

De afgelopen periode heeft onze communicatie en de communicatie vanuit de 

projectorganisatie zich vooral gericht op de eigen gemeentelijke organisatie en op de relevante 

externe organisaties (instellingen in welzijn en zorg). Er zijn bilaterale en plenaire bijeenkomsten 

geweest met instellingen, zorgverleners, medewerkers, directies, raadsleden en cliëntenplatforms. 

De input die deze communicatie heeft opgeleverd is verwerkt in het uitvoeringsdocument “Met 

Kop en schouders”. Komende periode vanaf januari 2014 staat ook in het teken van de 

communicatie met inwoners. Verder treft u een totaal document aan met alle inspraakreacties 

en de gezamenlijke reactie van de vier colleges hierop bij dit voorstel aan (wordt 3 december 

nagezonden). 

 

Daarnaast wordt in het kader van het veranderen van de organisatie gesproken met 

medewerkers en de keten- en contractpartners. Het is van belang iedereen goed aangesloten 

te houden. Ook communicatie met de Ondernemingsraad hoort daar bij. 

 

Nadat uw raad dit raadsvoorstel inclusief het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” 

heeft vastgesteld gaat het college met de verdere voorbereidingen aan de slag, incl. het komen 

tot een inrichtingsplan. Daarbij vinden wij het belangrijk en evident om uw raad via de 

Commissie Samenleving nauw te betrekken bij de totstandkoming van en besluitvorming over 

het inrichtingsplan. Wij zullen diverse themabijeenkomsten organiseren om uw raad via de 

Commissie Samenleving uitgebreid te informeren en te consulteren. Pas daarna zal dit 

gezamenlijke regionale inrichtingsplan aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Beoogd wordt om deze besluitvorming in februari 2014 te laten plaatsvinden. 

 

4 Financiën 

In het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” wordt reeds uitvoering stil gestaan bij de 

financiële achtergronden en gevolgen. Graag verwijzen wij u daar naar. In hoofdlijn: Schagen 

krijgt er voor € 26,1 miljoen aan nieuwe taken bij (excl. Participatiewet). Welke efficiencykortingen 

het Rijk daarop toepast is nog niet bekend, maar gezien eerdere inschattingen gaan wij uit van 

een korting van € 3,1 miljoen voor 2015. De budgetten voor de nieuwe taken zullen de jaren 

daarna verder afnemen. In de meicirculaire van 2014 verwachten we meer duidelijkheid. Met 

betrekking tot de uitvoeringskosten geldt dat reeds bij de besluitvorming over de strategische 

visie is gesteld daarvoor het plafond van de Rijksuitkering te hanteren. Daarmee heeft u het 

financiële kader al in een eerder stadium vastgesteld. 

 

Het Rijksvoornemen is de budgetten binnen het Sociaal Domein te ontschotten. Dat wil zeggen 

dat er zo veel als mogelijk één budget komt waaruit de uitvoering van Jeugdzorg, Wmo en 

Participatie bekostigd dienen te worden. Ambtelijk en bestuurlijk zijn de drie beleidsterreinen 

binnen het Sociaal Domein reeds met elkaar verknoopt. Het is ons voornemen, zie het 

uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders”, in de wijkteams integraal te werken. Het heeft 

dan ook onze voorkeur om ook in de gemeentebegroting zo veel als mogelijk ontschot te 

werken. Dus één budget voor de gemeentelijke wijkteams. Dit concept werken wij nader uit ten 

behoeve van de begroting 2015.  
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De budgetten worden per gemeente ontvangen en aangewend. Er is geen sprake van een 

regionaal gedeeld budget. Strikt genomen wordt per individuele gemeente bepaald wat naar 

de wijkteams gaat en wat naar het Regionaal Administratie- en Adviescentrum gaat. In 

praktische zin, omwille van efficiency en kostenbesparing is het takenpakket van de wijkteams en 

het AKC voor de vier gemeenten hetzelfde. 

 

Wanneer zaken gezamenlijk met andere gemeenten worden georganiseerd, dient er naar 

verwachting, een verrekening plaats te vinden. Hierover moeten nog nadere afspraken worden 

gemaakt. 

 

De kosten voor het AKC zijn nog niet bekend. Wij hebben onze gemeentesecretaris opdracht 

gegeven ons hierover nader te adviseren. Uitgangspunt is dat de uitvoeringskosten van het AKC 

niet hoger zijn dan de huidige uitvoeringskosten. Volgens planning zullen de gemeente-

secretarissen gezamenlijk onderzoek (laten) uitvoeren naar de opzet en inrichting van het AKC, 

dit is in het voorjaar van 2014 afgerond. 

 

5 Risico's

De drie transities gaan in per 1 januari 2015. Vanaf dat moment is het gemeentebestuur 

verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de Jeugdwet, is de Wmo uitgebreid met taken 

die nog onderdeel van de Awbz zijn en is de doelgroep Werk & Inkomen (Participatiewet) 

uitgebreid. 

 

Een reeds eerder aangestipt risico betreft de financiële paragraaf. De opdracht is om de taken 

en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein binnen de daarvoor bedoelde 

Rijksuitkering uit te voeren. Deels is echter nog niet bekend wat de budgetten worden.  

 

Om hiervoor op tijd klaar te zijn moet worden gerekend met een voorbereidingstijd van ten 

minste één jaar. Het is derhalve van belang de besluitvorming over het uitvoeringsdocument 

“Met Kop en schouders” in 2013 afgerond te hebben. Anders gezegd; het risico bestaat dat 

wanneer deze besluitvorming niet in 2013 is afgerond, de voorbereidingen niet tijdig zijn 

afgerond. Dat kan onder andere betekenen dat de dienstverlening aan inwoners nog niet op 

orde is en dat noodzakelijke ondersteuning onvoldoende is georganiseerd. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

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

 

 

Gepubliceerde stukken:: 

1. Uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders, uitwerking van strategische visie op de drie 

transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013”, 

incl. Bijlage 1 “Takenoverzicht” en Bijlage 8 “3D in de Kop van NH”. 

2. Inspraakreacties en gezamenlijke reactie colleges hierop. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013, nr. , alsmede het 

door burgemeester en wethouders voorgelegde uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders, 

Uitwerking van strategische visie op de drie transities en de transformatie binnen het Sociaal 

Domein Kop van Noord-Holland, 2013”;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 3 december 2013; 

 

Gelet op het bepaalde in de hoofdstukken 8, 9 en 10 van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 

Het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders, Uitwerking van strategische visie op de drie 

transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013” vast te 

 stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 17 december 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

Raadsbesluit 


