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Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Evert Weys via ewe@tholen.nl 

 
Waarom deze nieuwsbrief? 
We willen u informeren over het 
traject om te komen tot verbetering 
van de samenwerking in het sociaal 
domein. Waar gaat het over, Wat 
hebben we gedaan, waar staan we nu 
en wat volgt er nog? 

 
Bestuursopdracht 
Op 1 maart 2016 hebben de 
wethouders in het College Zorg en 
Welzijn (CZW) een opdracht gegeven 
om te komen tot verbetering van de 
samenwerking om hiermee een einde 
te maken aan een situatie met te veel 
bestuurlijke en ambtelijke overleggen, 
met onvoldoende sturing, lange 
besluitvormingslijnen en te weinig 
samenhang. Wethouder Cees van den 
Bos van Schouwen-Duiveland is 
bestuurlijk trekker van deze opdracht. 
Er is een stuurgroep geformeerd met 
daaronder ambtelijke projectleiders. 

 
Inventarisatierondes 
Er is gestart met het voeren van vele 
gesprekken  met bestuurders, 
ambtenaren en stakeholders om 
duidelijk te krijgen waarom men 
samenwerkt, waar de knelpunten 
liggen, hoe men aankijkt naar 
oplossingen en welke uitgangspunten 
daarbij belangrijk zijn. De uitkomsten 
zijn in een conceptnotitie uitgewerkt. 
 

 
 
 
 

 
Conceptnotitie 
In de conceptnotitie geven we weer 
hoe de huidige situatie is, beschrijven 
we waarom samenwerking nodig is, 
wat de knelpunten zijn en op welke 
onderdelen, op inhoud, samenwerking 
nodig en mogelijk is. We stellen voor 
om gezamenlijke uitgangspunten en 
intenties vast te stellen en bestuurlijke 
overlegvormen samen te voegen. 
Daarnaast willen we  in 4 fases 
uitwerken waar, op onderdelen zoals 
inkoop, backofficetaken, innovatie e.d., 
meer samenwerking mogelijk is in een 
basisvariant aangevuld met een 
optionele plusvariant. Hierbij wordt de 
gemeentelijke beleidsvrijheid en 
organisatie van de eigen toegang 
volledig gerespecteerd. Op vrijdag 30 
juni hebben de bestuurders ingestemd 
met de conceptnotitie. 

 
Vervolg 
De conceptnotitie is aan de colleges 
van de Zeeuwse gemeenten 
voorgelegd met het verzoek dit vast te 
stellen en de raad hierover te 
informeren. Vanaf de zomer worden 
de vervolgvoorstellen uitgewerkt en 
aangeboden. We organiseren na de 
zomer  raadsbijeenkomsten ter 
informatie maar ook om van u te horen 
op welke wijze u graag betrokken wilt 
worden bij dit traject en bij de 
organisatie van het sociaal domein. 




