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Aangepast project/procesplan Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein 

- Experimenteren en implementeren vanaf 1 januari 2018     - 

 

Inleiding / Stand van zaken:  

In het bestuurlijk CZW van 15 december 2017 is besloten om met een nieuw voorstel van een 

project/procesplan te komen waarbij de twee voorstellen (van de projectgroep en van de GGD, 

CZW-bureau en IJZ) worden samengevoegd inclusief de bijbehorende projectstructuur, rekening 

houdend met de volgende voorwaarden en opmerkingen: 

 

- het in overleg met gemeenten wordt ingevuld; 

- het proces met de gemeenteraden inclusief de beslissingsbevoegdheid volledig gewaarborgd 

blijft; 

- het proces over de toekomst van beschermd wonen hiermee niet wordt doorkruist; 

- het experiment zich beperkt tot uitvoering en inhoud. 

 

Opmerkingen tijdens het overleg die in acht dienen te worden genomen bij de uitwerking van het 

plan: 

 

- ga vanuit de inhoud aan de slag. Kijk hierbij wat er in de uitvoering efficiënter en effectiever kan; 

- cruciaal is dat de gemeenteraden op een goede manier worden meegenomen (zowel qua proces 

als inhoud); 

- er is behoefte aan discussie op basis van inhoud (op welke onderwerpen willen we in Zeeland 

samenwerken); 

- van belang is om vanuit de inhoud verbinding te zoeken en te zorgen dat dit meerwaarde heeft 

voor de inwoners; 

- ga hier vooral snel mee aan de slag; 

- heb aandacht voor het onderscheid tussen beleid en uitvoering; 

- er moet worden voorkomen dat er nu al wordt voorgesorteerd op een bepaalde governance; 

- vanuit de inhoud moet worden gekeken welke governance het meest passend is; 

- wanneer er zich mogelijkheden voordoen om structuren te versimpelen, moet dit niet worden 

nagelaten; 

- alle gemeenten moeten nauw zijn aangesloten en er moet gekomen worden tot een breder 

eigenaarschap; 

- aandacht voor het goed borgen van de ambtelijke ondersteuning / beschikbaar hebben van de 

juiste expertise; 

- rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten goed worden geborgd, 

- de start van het experiment per 1 januari is niet haalbaar, kom met een realistische planning; 

- er moet rekening gehouden worden met beeldvorming. Een GR ligt per definitie gevoelig bij 

gemeenteraden. 
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Vertrekpunt: Notitie ‘Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein’ 

Afgelopen jaar is de notitie ‘Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en 

onderwerpen’ door de colleges van alle gemeenten vastgesteld. In deze notitie is, in het kader van 

deze Zeeuwse samenwerking, ingegaan op de intenties en uitgangspunten, de uitvoeringsagenda, 

de pilots en de projectstructuur en de bijbehorende middelen. 

De uitwerking van deze notitie geeft de gemeenten de volgende kansen: 

 inwoners meer centraal te stellen bij het maken van keuzes. 

 verbeteren van de kaderstellende en controlerende positie van de raad; 

 de krachten te bundelen richting stakeholders; 

 strategische samenwerking aan te gaan op het gebied van lobby en innovatie; 

 bestuurlijke en ambtelijk drukte terug te dringen; 

 er meer maatwerk voor de burger mogelijk wordt en dat onnodig knippen in het aanbod en 
schotten in de uitvoering gaan verdwijnen 
 

In de verdere uitwerking van de Zeeuwse samenwerking is het samenwerken 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.  

 

Projectafbakening / projectdefinitie: 

1. Versimpelen overlegvormen en beleidsadvisering. 

In Zeeland wordt er al jarenlang samengewerkt in het sociaal domein. Uitgangspunt hierbij is: 

‘lokaal wat lokaal kan, regionaal en provinciaal wanneer het meerwaarde heeft’. Door de 

invoering van de decentralisaties per 1 januari 2015 zijn er meer taken bijgekomen wat heeft 

geleid tot een toename van het aantal bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren op 

provinciaal niveau. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is geconcludeerd dat er meer behoefte is aan  

samenhang en dat gekomen moet worden tot een herijking van de bestaande Zeeuwse 

samenwerkingsstructuur en te bezien waar het simpeler en slagvaardiger kan worden 

georganiseerd, zoals dit in de notitie die 30 juni vorig jaar is vastgesteld. Hiervoor zal een 

voorstel worden opgesteld. 

Het doel zal zijn om te komen tot één bestuurlijk overleg Sociaal Domein dat de andere 

bestuurlijke overleggen (zoveel als mogelijk) gaat vervangen. Hierbij dient wel rekening 

gehouden te worden met de huidige juridische statussen. Bespreking van het voorstel staat 

gepland voor het bestuurlijk overleg Sociaal Domein van 19 april 2018.  

 

2. Uitvoeren van het experiment (onder voorwaarden). 

De volgende onderdelen voor samenwerking worden door de organisaties GGD, CZW, SWVO en 
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IJZ in overleg met de gemeenten opgepakt en uitgewerkt: 

- Samenwerking inkoop jeugd en inkoop centrumgemeente taken (MO-VO en BW) en inkoop GGD 

taken. In eerste instantie op het gebied van contractbeheer en bundelen van inkoopkennis. 

Later mogelijk ook daadwerkelijke inkoop trajecten. Gemeentelijke deelname aan dit onderdeel 

kan plaatsvinden op basis van ‘coalition of the willing’. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld 

en er kan worden samengewerkt m.b.t. inkoopprocessen, kwaliteitsborging, administratieve 

processen, overleg aanbieders, aanbestedingen, uitvoeringsbeleid, etc. 

- Samenwerking wordt gezocht ook op het gebied van inkoop WMO-maatwerkvoorzieningen.  

- Samenwerking op back-office taken van de deelnemende organisaties GGD, CZW-bureau en 

Inkooporganisatie Jeugd(financiën, ict, hrm, fac.zaken). Nagaan of en hoe hiervan gebruik 

gemaakt kan worden.  

- Samenwerking op het gebied van doorontwikkeling monitoring en managementinformatie. 

Zorgen voor uniforme data die tijdig beschikbaar is. 

- Samenwerken inzake een integrale aanpak van de diverse beleidsprogramma’s (zoals veilig 

thuis, verwarde personen, preventieprogramma’s, ontwikkeling meting maatschappelijk 

resultaat, ondersteuning uitwerking regiovisie MO/VO/BW, etc.). 

- Experimenteren met een betere en duidelijkere aansturing van het CZW-bureau (proces 

aanpassen/brede borging). Inhoudelijke keuzes bij alle gemeenten (bij BW het traject Regiovisie 

volgen). 

- Experimenteren met dienstverleningsovereenkomsten over specifieke onderwerpen zoals 

dataverwerking.  

 

3. Voorstel voor organisatievorm en governance. 

Uitwerken van een variant die past bij de gewenste samenwerking en governance binnen het 

Sociaal Domein in Zeeland. Het betreft hier in eerste instantie publieke gezondheid, veilig thuis, 

de specialistische jeugdhulp,  een aantal kleinere CZW-bureau taken (zoals het 

Antidiscriminatiebureau, project RUPS, verwarde personen, e.d.) en Centrum Gemeente-taken 

(MO-VO en BW). Waarbij het noodzakelijk is dat er een brede basis wordt gevormd, zoals is 

verwoord in de notie die in juni is vastgesteld.  

Het voorstel moet flexibel en aanpasbaar zijn, zodat in de toekomst eventuele andere taken of 

beleidsterreinen eenvoudig toegevoegd kunnen worden. 

NB: de drie onderdelen van het project starten tegelijkertijd. De onderdelen hebben echter 

verschillende snelheden.  
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Projectdoelstellingen / resultaten (evt. tussenresultaten): 

- Komen tot een versimpeling van de huidige Zeeuwse overlegstructuren en beleidsadvisering op 

de terreinen Jeugd, Wmo en Publieke Gezondheid. 

Doelstellingen zijn hierbij het verminderen van bestuurlijke en ambtelijke drukte en het werken 

vanuit een eenvoudige en eenduidige (overleg)structuur. 

Planning: 

- Opstellen voorstel: februari /maart 2018 

- Bespreking in de projectgroep: 3 april 2018 

- Bespreking in de stuurgroep: 10 april 2018 

- Bespreking in het bestuurlijk overleg Sociaal Domein: 19 april 2018                                                   

- Voorleggen aan de colleges: eind april 2018 

- Implementatie: vanaf mei 2018  

 

- Uitvoeren van het experiment: Doelstellingen zijn verminderen van kwetsbaarheid, verbeteren 

kwaliteit en integraliteit en verhogen van de efficiëncy. 

Planning  Plan van aanpak / uitvoeringsplan: 

- Bespreking in de projectgroep: 22 mei 2018 

- Bespreking in de stuurgroep: 11 juni 2018 

- Bespreking in het bestuurlijk overleg Sociaal Domein: 19 juni 2018 

- Voorleggen aan de colleges: eind juni 2018 

 

- Governance samenwerking sociaal domein. Doel is: 

- Opstellen van een (door raden, bestuurlijk en direct belanghebbenden gedragen) advies met 

één variant voor de inrichting van de samenwerking en de governance  sociaal domein. Het 

advies richt zich (vooralsnog) op de terreinen van (inkoop) specialistische jeugdhulp, publieke 

gezondheid en de taken van het CZW-bureau. 

- De gemeenteraden, bestuurders en de direct belanghebbenden worden actief betrokken. 

Planning: 

- Twee werksessies met ambtenaren: maart / april 

       - Opstellen van concept advies: april 
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- Bestuurlijk vaststellen concept advies : 19 april 

- Bijeenkomsten met gemeenteraden: vanaf 19 april tot en met 5  juni 2018). 

- Concept advies: 19 juni in het bestuurlijk overleg 

- Vaststellen colleges: juni-juli 

- Vaststellen gemeenteraden: september-oktober 

 

Aanpak  / stappenplan onderdeel Governance Sociaal Domein:  

1. Organiseren van twee werksessies. Doel is om de in de werksessie van november jl. 
geïnventariseerde varianten verder te verkennen en te concretiseren.  

- De eerste werksessie is bedoeld voor alle PMO-managers. Tijdens de bijeenkomst 
bespreken we de aanpak, het proces en planning, en wordt de huidige situatie 
gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt een aantal samenwerkingsvarianten 
met elkaar uitgewerkt. De basis hiervoor is de aanpak van de werksessie van november 
jl.  

- De tweede werksessie is bestemd voor PMO-managers én de deelnemers van de 
werksessie van november 2017. Doel van deze bijeenkomst is het verder concretiseren 
van een aantal samenwerkingsvarianten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten 
worden verzameld en verwerkt in het advies. 

2. Op basis van de input uit  de twee werksessies én de uitkomsten en ervaringen uit de andere 
twee onderdelen uit het project, wordt een concept advies met een aantal (3) varianten van de 
inrichting van de samenwerking en governance in het sociaal domein opgesteld.  Deze varianten 
worden besproken (en vastgesteld) in het bestuurlijk overleg van 19 april 2018. Resultaat is een 
door de bestuurders gedragen voorstel met een beperkt aantal varianten.  

3. Deze varianten worden in raadsessies toegelicht en besproken  met de nieuwe gemeenteraden.  
Tijdens deze sessies van circa 2 – 2 ½ uur worden  vanuit het perspectief van de raad de 
varianten toegelicht. In de sessie worden de raadsleden  gevraagd de varianten te beoordelen 
op risico- en voordelen en impact. Hierna  zoomen we in op een mogelijk voorkeursscenario.  
Het programma wordt begeleidt door de BDO-adviseurs. De raadssessie  vooraf afgestemd met 
de wethouder(-s), zij hebben immers in dit proces een belangrijke rol. Gemeenteraden krijgen 
inzicht in kansen en risico’s, geven hun input, feedback en mening over de varianten en het 
mogelijke voorkeursscenario ( (NB: indien gewenst (op uitdrukkelijk verzoek en met voldoende 
opkomstgarantie) kunnen ook gezamenlijke bijeenkomsten met raden worden georganiseerd).  

4. Op basis van de uitkomsten en resultaten van deze   raadssessies wordt het advies voor de 
samenwerking en de governance sociaal domein opgesteld. Hierna wordt het advies via de 
colleges geagendeerd in de afzonderlijke gemeenteraden.  

Voorstel:  

1. Vormen van een klankbordgroep vanuit de gemeenteraden. Deze klankbordgroep kan tijdens 
het proces hun input en feedback geven. Het voorstel is dat minimaal twee leden per raad 
deelnemen aan deze klankbordgroep. Hiermee worden raadsleden optimaal betrokken bij het 
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proces en worden zij in staat gesteld om hun advies geven en reflecteren op proces en inhoud.   

2. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het dossier overweegt de stuurgroep het project te laten 
ondersteunen door een boegbeeld. Dat kan een bestuurlijk iemand zijn, maar afhankelijk van de 
vraag ook een extern deskundige. 

 

 

Aanpak / fasering / stappenplan / beslismomenten:  

Ontwerpfase / experimenteerfase: februari t/m juni 2018 

Implementatie / realisatiefase: september t/m eind 2018 

Evaluatie / aanpassing / doorontwikkeling: heel 2019 implementatie governance, onderzoeken 

doorontwikkeling veiligheid, veiligheidshuis en participatie 

Borging / nazorgfase: 2020 

Beslismomenten: 19 april B.O. scenario’s; 19 juni B.O. governance; september gemeenteraden 

 

Projectorganisatie: Zie bijlage 

 

 

Benodigde middelen: 

Kosten projectleider en projectondersteuning : 

Restant 2017:                                                                                                                        -   € 13.396 

Kosten projectleider (24 p.w) 1/1/’18 – 31/12/’18    (HOT 2018  contractbasis)          € 93.600    

Kosten project (bestuurlijke)ondersteuning CZW                                                              € 14.552                                        

Kosten inhuur BDO: 

1. Werkbijeenkomsten (PMO en brede werkgroep) 
- Voorbereiden  
- Afstemmen in projectgroep 
- Uitvoeren 
- Verwerken resultaten  
- Overleg PMO-KBG e.d. 
- Opstellen concept advies                                                                                  € 15.700 
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2. Deelname aan projectgroep Zwanet v Kooten 
- Bijwonen projectgroep op basis van 8 bijeenkomsten  

(voorbereiden en afstemmene.d.) 

- Afstemming en overleg werkgroep governance 
(op basis van 3 bijeenkomsten)                                                     € 4.200 

3.  Proces met de gemeenteraden 
- Voorbereiden en opstellen programma  
- Afstemmen projectgroep-bestuur 
- Verzorgen  raadssessies 
- Verwerken input uit  raadssessies 
-  begeleiden raadssessies(13x):                                                                        € 15.925 

 
4. Opstellen definitief advies 

- Verwerken resultaten uit bijeenkomst 
- Overleg en afstemming 
- Definitief maken advies                                                                   € 3.700 

 

5. Ondersteuning projectgroep door Koen vd Oever 
- Voorbereiden en afstemmen agenda 
- Verslaglegging 
- Bijwonen projectgroep op basis van 8 bijeenkomsten                                  € 4.000 

 

Totaal begrootte projectkosten 2018:                                                                              € 138.281 

De kosten voor deze fase van het project worden weer verdeeld naar inwonersaantal en wordt via 

de VZG verrekend. 
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Projectrisico’s: 

Een risico voor het slagen van het project en de voortgang in de besluitvorming is dat er in maart de 

gemeenteraadsverkiezingen zijn. Er kan een wisseling zijn van portefeuillehouders en raadsleden. 

Dit kan  het tempo en de voortgang van besluitvorming beïnvloeden. Goed rekening houden met de 

planning en vroegtijdig communiceren is hierbij belangrijk, zeker naar de raden toe. Na de 

verkiezingen de nieuwe portefeuillehouders en de nieuwe raden langs gaan om hen mee te krijgen 

in de gewenste ontwikkeling. 

Een ander risico is dat er op veel niveaus en in veel gremia over de samenwerking (formeel en 

informeel) gesproken kan worden. Hierdoor kan gemakkelijk ruis ontstaan.  Zaak is om als er zaken 

niet goed gaan dit in de gezamenlijke overleggen naar voren te brengen en/of dit te delen met de 

bestuurlijk opdrachtgever en de projectleider, zodat zij kunnen bijsturen als dat nodig is. 

 

 

Communicatie / Informatie / Draagvlak: 

Deze projectaanpak wordt na besluitvorming door de wethouders op 18 januari a.s. ter vaststelling 

aan de colleges gezonden. Aan de portefeuillehouders hebben een akkoord gegeven, om in 

afwachting van het besluit door de colleges, te starten met de voorbereidende werkzaamheden van 

het project.  

Na de besluitvorming door de wethouders wordt voor alle raden een Informatiebrief (over de 

voortgang van dit traject) opgesteld. In deze Informatiebrief wordt ingegaan op de actuele stand van 

zaken en aanpak. Tevens wordt in deze brief melding gemaakt van het voornemen om na de 

verkiezingen een raadsbrede klankbordgroep te vormen, waarbij uitgegaan wordt van minimaal 

twee raadsleden per gemeente.  

Regelmatig worden de managers van de gemeenten in het PMO-overleg geïnformeerd over de 

voortgang en resultaten van het project.  

Bestuurlijk overleg sociaal domein: voorstel is om in vervolg de bij dit onderwerp betrokken 

ambtenaren als toehoorder uit te nodigen. Hierdoor ontstaat commitment, draagvlak en 

eigenaarschap.  

 

Planning van het project/proces op activiteitenniveau en totale doorlooptijd: zie bijlage 

 

Door de portefeuillehouders is ermee ingestemd dat vooruitlopend op de collegebesluiten nu alvast 

de voorbereidende werkzaamheden worden opgepakt. 
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