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ONDERWERP

raadsinformatiebrief Projectplan Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein: experimenteren en 
implementeren

Geachte heer/mevrouw,

In 2017 is de notitie ‘Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein, uitgangspunten en 
onderwerpen’ door de colleges van alle gemeenten vastgesteld. In deze notitie werd, in het 
kader van deze Zeeuwse samenwerking, ingegaan op de intenties en uitgangspunten van 
de samenwerking. Verdere uitwerking van de samenwerking is nodig om de knelpunten op 
te lossen en in te spelen op de ontwikkelingen om zo te komen tot meer kwaliteit, flexibiliteit , 
innovatie en efficiency.

In de verdere uitwerking van de Zeeuwse samenwerking wordt samengewerkt op basis van 
het uitgangspunt ‘coalition of the willing’. Dit geldt dan met name voor die taken en opgaven 
waaraan geen wettelijke c.q. juridische verplichting tot samenwerking van toepassing is, 
zoals bij de GGD-taken.

Voor de volgende fase, waarin de concrete invulling van de gewenste richting moet 
plaatsvinden, is een projectplan opgesteld waarin drie ontwikkelrichtingen uitgewerkt
worden:
1. Versimpelen overlegvormen en beleidsadvisering;
2. Uitvoeren van experimenten (onder voorwaarden);
3. Voorstel voor organisatievorm en governance.

De planning van het project is ambitieus, maar het is de uitdrukkelijke wens van alle 
betrokkenen om in deze fase concrete stappen te zetten om de noodzakelijke verandering te 
realiseren. Hierbij is het van belang om vanuit de inhoud te zoeken naar de meest passende 
organisatievorm en te zorgen dat de wijze waarop dit wordt ingevuld breed draagvlak heeft 
bij gemeenteraden, bestuurders, managers en medewerkers en uitvoeringsorganisaties. 

Met de uitvoering van dit projectplan worden hiervoor concrete stappen gezet en maken wij
keuzes die de samenwerking in het Sociaal Domein effectiever en efficiënter zal moeten 
maken.



Blad 2 behorend bij 827299 / 828633

Het college van B&W heeft op 3 juli 2018 ingestemd met het projectplan en de hieraan 
verbonden kosten op voorwaarde dat de andere Zeeuwse colleges dit ook doen.

Het Projectplan “Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein: experimenteren en 
implementeren” treft u aan in de bijlage.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


