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1. Het college besluit met betrekking tot het inrichtingsplan sociaal 

domein: 

a) akkoord te gaan met het inrichtingsplan en de formatie per 1 

januari 2015 conform bijlage 1 

b) dit onder voorbehoud van het advies van de Ondernemingsraad 

c) te starten met het werving en selectieproces 

d) het besluit van het college ter informatie te sturen aan het GO 

e) de kosten ad € 5.196.500,- te dekken uit de daarvoor ter 

beschikking staande rijksmiddelen en de te vormen reserves sociaal 

domein en sociaal deelfonds.  

2. Het college besluit met betrekking tot de subsidies basisinfrastructuur: 

a) vast te stellen de notitie 'belangenbehartiging in de 

basisinfrastructuur' als afhandeling van de toezegging over dit 

onderwerp aan de commissie Samenleving.  

3. Het college besluit met betrekking tot de stand van zaken moties 

sociaal domein: 

a) De motie “liever enigszins gemankeerd dan niets” conform 

voorliggende nota af te doen. 

b) De moties “van werk tot werk” en “een goede overname van 

personeel nu zeker stellen” te verwerken in de nog resterende 

verwervingstrajecten. 

4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen 

wordt de bijlage 'voorgenomen besteding sociaal deelfonds 2015' niet 

openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 

gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de 

inhoud van de stukken. 

5. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit. 

6. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie 

Samenleving. 

7. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Bestuur gezonden. 
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Samenvatting/Doel/grond besluit 

Met het vaststellen van de transitienota specialistische ondersteuning en de 

beleidskaders Jeugd, Awbz, Hulp bij het huishouden en participatiewet, als 

ook het beleidskader beschermd Wonen, heeft de raad beleidskeuzes 

gemaakt voor de inrichting van het toekomstige sociale domein.  

 

De laatste maanden van 2014 staan in het teken van een zodanige 

implementatie van de nieuwe taken dat we onze burgers ook na 1 januari 

continuïteit van zorg kunnen bieden. Daarom gaat nu alle aandacht uit naar 

de verwerving, de verordeningen en het inrichten van de gemeentelijke 

uitvoeringsorganisatie. 

Inmiddels zijn de verwervingstrajecten voor jeugd en de 

maatwerkvoorzieningen Wmo vrijwel afgerond. De verschillende 

verordeningen liggen voor advies bij de participatieraad en worden op korte 

termijn aan de raad aangeboden. De inrichting van de gemeentelijke 

uitvoeringsorganisatie ligt thans voor. 

Een korte samenvatting van de stand van zaken transitie sociaal domein is 

in een bijlage toegevoegd. 

 

Gedurende de komende periode leggen wij maandelijks in overleg met de 

commissie Samenleving en de griffie een nota uitvoeringsbesluiten voor 

gericht op de implementatie van de transitie sociaal domein richting 1 

januari 2015. Op deze wijze betrekt het college de commissie Samenleving 

bij de nadere uitwerking van het implementatieproces. 
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