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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief nieuwe structuur Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein 

Geachte leden van de raad, 

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang in het traject Zeeuwse 
Samenwerking Sociaal Domein. 

In 2019 is er een overzicht (‘kruisjeslijst’) opgesteld van de onderwerpen waarbij we in 
Zeeland willen samenwerken op provinciaal (gezamenlijk) niveau, op regionaal niveau of 
waarvan we de uitvoering liever zelf willen oppakken. Op 1 september 2019 hebben alle 
Zeeuwse colleges dit overzicht vastgesteld. 

Adviesbureau Berenschot heeft op verzoek van de colleges onderzoek gedaan naar de 
manier waarop de Zeeuwse samenwerking het beste georganiseerd kan worden en naar de 
meest passende governance- en overlegstructuur. In juni 2020 zijn de resultaten van dit 
onderzoek, ‘Naar een werkende samenwerking in het sociale domein’, gepresenteerd en 
aangeboden aan de gemeenten. 

Op basis van het rapport van Berenschot is een Zeeuws advies opgesteld over welke 
aanbevelingen hieruit kunnen worden overgenomen, en welke concrete stappen kunnen 
worden gezet om de samenwerking in het sociaal domein beter te organiseren. Dit advies is 
in december 2020 onderschreven door het portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein en 
daarna voorgelegd aan alle Zeeuwse colleges. 

Het college van Vlissingen heeft op 2 februari 2021 besloten om in te stemmen met het 
vernieuwde sturingsmodel voor advies en besluitvorming en de hierbij passende structuur 
ten aanzien van de Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein. Bijgevoegd bij deze 
raadsinformatiebrief vindt u een raadsmemo met informatie over het vervolg en de 
besluitvorming naar aanleiding van het adviesrapport van Berenschot. Deze memo wordt 
verstrekt aan alle Zeeuwse gemeenteraden. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

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

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