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ONDERWERP

raadsinformatiebrief voortgang Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein

Geachte raadsleden,

Eerder hebben de gemeenteraden in Zeeland aangegeven dat de gemeente(raden) te 
weinig overzicht, inzicht en invloed hebben op de provinciale (bovenlokale) samenwerking 
en de werking van de uitvoeringsorganisaties (o.a. de GGD, CZW-bureau, Inkooporganisatie 
Jeugdhulp) in het Sociaal Domein. Het is te ingewikkeld georganiseerd. Niet bewust, maar 
dit is zo gegroeid. Hierdoor is er te weinig focus en het is teveel aanbod gericht. Er wordt te 
weinig integraal gewerkt en te weinig vanuit de burger! Dit is niet toekomstbestendig.

De Zeeuwse Colleges van B&W willen dit anders aanpakken! De regie moet terug naar de 
gemeenten. Vanuit de 13 gemeenten is er een project gestart (eind 2016) dat duidelijkheid 
moet geven over de vraag op welke onderwerpen we provinciaal willen samenwerken, hoe 
we dit zo eenvoudig mogelijk kunnen organiseren en hoe we hier als gemeenten (raden) het 
best op kunnen sturen (regie en grip).

Eind 2017 hebben de gemeenteraadsleden in de 3 regionale sessies het volgende hiervan
gevonden:
• de burger moet centraal staan;
• men heeft weinig op met geformaliseerde GR’en;
• meer invloed van gemeenteraden op de feitelijke werking en op maatwerk;
• eerst inzicht in diverse governance opties;
• eerst meedenken, voordat er een definitief voorstel komt;
• ook vóór en tijdens wil men meedenken in de vorm van een raadsbegeleidingsgroep.

In 2018 is er een projectplan opgesteld om in het kader van de Zeeuwse Samenwerking in 
het Sociaal Domein:
• het simpeler te organiseren (minder ambtelijke en bestuurlijke drukte);
• beter samen te werken (met meer samenhang en focus);
• te verkennen hoe we kunnen komen tot één basis provinciale uitvoeringsorganisatie in 

het Sociaal Domein (met meer regie en grip vanuit de gemeenten).
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Dit is uitgewerkt in een richtinggevende notitie die eind juni 2018 besproken is met de
portefeuillehouders. De bestuurders van Zeeuws-Vlaanderen hebben toen aangegeven dat 
ze zich nog niet kunnen vinden in de voorstellen van de projectgroep. Voor Zeeuws-
Vlaanderen is het belangrijk eerst duidelijkheid te krijgen over wat er in een basis GR zou 
moeten komen (dus eerst de inhoud) en dan pas nadenken over de organisatievorm en de 
overlegvormen die hierbij noodzakelijk zijn. Deze tussenstap wordt nu gezet onder leiding 
van de managers in het sociaal domein van de 13 gemeenten (het PMO) en begin 2019 
moet er duidelijkheid zijn omtrent de taken die we gezamenlijk willen laten uitvoeren door 
één provinciale uitvoeringsorganisatie.
In de loop van 2019 moet er ook een plan liggen hoe we dan de vervolgstappen gaan zetten 
en het tijdpad dat hierbij hoort om tot een zorgvuldige gezamenlijke besluitvorming te 
komen. Hier worden ook de gemeenteraden bij betrokken.

Naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar zullen er bijeenkomsten voor de 
gemeenteraden worden georganiseerd over de Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. 
Deels zijn de bijeenkomsten informatief. Welke opties zijn er om het slimmer te organiseren? 
Voor- en nadelen en risico’s. Voor het grootste deel zijn de bijeenkomsten interactief en is er 
ruimte voor discussie en het delen van inzichten. De opbrengsten van de 
raadsbijeenkomsten zullen hierna worden uitgewerkt in voorstellen voor de organisatievorm 
en de governance. De verwachting is dat hier dan in het najaar besluitvorming over zal 
plaatsvinden in de colleges en gemeenteraden.

In overleg met de griffiers wordt er naar een geschikte datum gezocht voor uw raad.

Hoogachtend,

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

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


