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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Krediet ten behoeve van de 

ontvlechtingskosten van het 

Samenwerkingsverband voor WWb en 

Wmo-loket 

 

Middenbeemster, 29 november 2011 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Zoals bekend eindigt de samenwerkingsovereenkomst Sociale Zaken en WMO van de gemeenten 
Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang (alleen Sociale Zaken) op 1 januari 2013. 
Het portefeuillehoudersoverleg Cusoza / Wmo-loket heeft in januari 2011 advies uitgebracht aan de 
colleges van de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang over de toekomst van de 
samenwerking van Sociale zaken en het Wmo-loket na 1 januari 2013. 
Geconcludeerd werd dat:  
1. het huidige samenwerkingsverband naar verwachting te kleinschalig is om in de toekomst het 
brede  taakveld Zorg en Inkomen optimaal te kunnen uitvoeren en in deze vorm op termijn wordt 
beëindigd. 
2. De huidige overeenkomst eventueel verlengd kan worden, indien onduidelijkheid over de 
bestuurlijke toekomst dit noodzakelijk maakt. 
3. de vier gemeenten gezamenlijk optrekken bij de implementatie van de nieuwe ontwikkelingen en  
       taken op het gebied van Zorg en Inkomen. 
In januari 2011 hebben de vier colleges het bovenstaande bekrachtigd.. 
 
 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

    
Ontwikkelingen sindsdien:Ontwikkelingen sindsdien:Ontwikkelingen sindsdien:Ontwikkelingen sindsdien:    
 
Samenwerking / fusie: 
De vier gemeenten zijn in gesprek over samenwerking of fusie. Samen met Purmerend onderzoekt 
Beemster hoe een toekomstige samenwerking er uit zou kunnen zien,met behoud van zelfstandigheid. 
De overige gemeenten hebben nog geen definitieve keuze gemaakt maar voeren verkennende 
gesprekken met diverse partijen over hun bestuurlijke toekomst. 
 
Decentralisatie van taken: 
Het Rijk kwam dit voorjaar met een bestuursakkoord waarin zij een aantal taken wil overhevelen naar 
de gemeenten, waar ook het team Zorg en Inkomen mee te maken krijgt.  
Hoewel er geen bestuursakkoord is bereikt, wordt verwacht dat de decentralisaties van de in het 
bestuursakkoord genoemde taken gewoon doorgang zullen vinden. 
Het gaat hierbij ondermeer om uitbreiding van taken bij sociale zaken (de Wet werken naar vermogen) 
en uitbreiding van werkzaamheden bij het Wmo-loket door overheveling van de extramurale Awbz-
functie begeleiding naar de Wmo. 

• De Wet werken naar vermogen zal naar verwachting op 1 januari 2013 in werking treden. 

Naast de uitkeringsgerechtigden in de Wwb zullen ook Wajongers, die vanaf 1 januari 2012 

instromen en een gedeeltelijk arbeidsvermogen hebben, met ingang van 1 januari 2013 
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instromen in de Wwnv. Per gemeente zal het naar verwachting gaan om ongeveer 5 personen 

per jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• De decentralisatie van de Awbz- functie begeleiding zal met ingang van 1 januari 2013 voor 

nieuwe klanten bij de gemeenten worden neergelegd en vanaf 1 januari 2014 zullen ook de 

“oude klanten” worden overgeheveld. 
 
De overheveling van taken leidt tot uitbreiding van werkzaamheden en naar verwachting ook tot 
uitbreiding van formatie. Daarnaast dient de software te worden aangepast om de werkzaamheden 
ook administratief goed te kunnen (blijven) verwerken. 
 
Ontwikkelingen Noord-Kennemerland: 
In de regio Noord-Kennemerland vindt momenteel onderzoek plaats naar de vorming van een 
Intergemeentelijke sociale dienst (ISD). Hierbij zijn, vooralsnog aan de zijlijn, ook Graft-De Rijp en 
Schermer betrokken. 
 
Het streven is er op gericht om de ISD per 1 januari 2013 ingericht te hebben. De individuele 
gemeenten in die regio dienen echter nog een besluit te nemen. 
Voor Graft-De Rijp en Schermer geldt dat de keuze voor de samenwerkings/fusiepartner leidend zal 
zijn of men deel zal nemen aan de ISD. 
 
Conclusie: 
In het secretarissenoverleg van 9 september 2011 zijn bovengenoemde ontwikkelingen besproken en 
de volgende conclusies getrokken, die aan het portefeuillehoudersoverleg zijn voorgelegd.  

1. Gelet op alle ontwikkelingen dient de bestuurovereenkomst nietnietnietniet verlengd te worden, maar per 1 

januari 2013 beëindigd te worden 
1a. De Wet werken naar vermogen wordt beleidsmatig opgepakt door het  team Zorg en Inkomen, 

waarbij (tijdelijke) uren uitbreiding voor de beleidsmedewerker noodzakelijk is. 
1b. De overheveling van de Awbz-functie begeleiding zal door de Welzijnsmedewerkers van de 

afzonderlijke gemeenten worden opgepakt, met waar nodig ondersteuning van de 
beleidsmedewerker Wmo. Hierbij dient over en weer goede communicatie en terugkoppeling 
plaats te vinden.  

2. De samenwerkende gemeenten dienen op korte termijn een uitspraak te doen met welke partner 
zij na 1 januari 2013 zaken wil gaan doen voor sociale zaken en de Wmo. 

3.    Op korte termijn dient ook het ontvlechtingstraject ingezet te worden om het huidige  
 samenwerkingsverband zorgvuldig over te kunnen dragen aan de nieuwe partners. 

4.    Het ontvlechtingstraject dient te worden geleid door een functionaris, die niet bij één van de vier  
 gemeenten in dienst is. 

5. Er dient een sociaal statuut te komen en de OR dient nadrukkelijk betrokken te worden in dit 
proces.  

6. Vóór 1 januari 2012 dient het traject voor het komend jaar aan het college voorgelegd te worden. 
 
Door de portefeuillehouders worden deze conclusies onderschreven. 
    
Plan van aanpakPlan van aanpakPlan van aanpakPlan van aanpak 
Hier bijgevoegd treft u ter kennisname een concept-Plan van aanpak aan inzake de ontvlechting van 
het samenwerkingsverband sociale zaken en Wmo-loket. Dit concept zal ter vaststelling worden 
voorgelegd aan de stuurgroep, bestaande uit de secretarissen van de vier gemeenten. 
Naast een stuurgroep zal ook een projectgroep worden ingesteld, bestaande uit de afdelingshoofden 
van de vier gemeenten, ondersteund door de teamleider van het samenwerkingsverband en een 
externe deskundige die ons zal adviseren over de ontvlechting. 
 
 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Het samenwerkingsverband is per 1-1-2013 ontbonden. 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Voor de ontvlechting van het huidige samenwerkingsverband en de inrichting van de nieuwe 
samenwerking zal een krediet nodig zijn. 
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Het voostel is om per gemeente, per samenwerkingsovereenkomst een bedrag beschikbaar te stellen 
van € 15.000. Zie bijgevoegd concept-Plan van aanpak Ontvlechting samenwerkingsverband sociale 
zaken en Wmo-loket. 
Dit houdt in dat de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer ieder een bijdrage leveren van € 
30.000 en de gemeente Zeevang een bijdrage levert van € 15.000. 
Totaal is er dan € 105.000 beschikbaar om de (eerste) kosten te dekken. 
 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Er zal een sociaal statuut moeten worden opgesteld. 
 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Tijdens het ontvlechtingsproces zullen regelmatig evaluatiemomenten worden ingepast middels heeft 
hoofden- en portefeuillehoudersoverleg.  
 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Instemmen met het verlenen van een krediet van €  30.000,-- ten behoeve van de 
ontvlechtingskosten van het  Samenwerkingsverband Sociale Zaken en Wmo-loket.. 
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Er voor zorg dragen dat betrokken partijen m.n. medewerkers en klanten op zorgvuldige wijze worden 
geïnformeerd (communicatieplan opstellen). 


