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ONDERWERP    

raadsinformatiebrief standpuntbepaling onderwerpen en schaal van Zeeuwse Samenwerking 
Sociaal Domein 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Onder aansturing van de Stuurgroep Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (ZSSD) is in 
2018 het projectplan vastgesteld om: 
• het overleg simpeler te organiseren (minder bestuurlijke en ambtelijke drukte); 
• beter samen te werken (met meer samenhang en focus) en 
• te verkennen of en op welke wijze hoe we kunnen komen tot een provinciale 

uitvoeringsorganisatie in het Sociaal Domein, met voldoende mate van regie en grip 
vanuit de gemeenten. 

 
Op voordracht van de Stuurgroep vraagt de VZG de 13 gemeenten om een standpunt over 
de inventarisatielijst van onderwerpen, waarop samenwerking zou kunnen plaatsvinden 
(zogenoemde kruisjeslijst). Daarnaast vraagt de VZG in te stemmen met de projectopdracht 
om te onderzoeken op welke schaal die samenwerking kan plaatsvinden en welke de meest 
passende organisatievorm(en) is (zijn) voor het uitvoeren van de taken waarop de 
gemeenten willen samenwerken in het Sociaal Domein.  
 
De kruisjeslijst is het resultaat van een inventarisatie van samenwerkingsonderwerpen. De 
onderwerpen zijn verdeeld in 3 categorieën, (1) wettelijk verplicht (GR), (2) verplicht (geen 
GR-verplichting) en (3) eventueel in samenwerking. Daarnaast is er nog een 4e categorie 
van onderwerpen. Het betreft hier de zogenoemde Centrumtaken, die momenteel door het 
CZW-bureau worden uitgevoerd. Voor de uitwerking van die taken (welke taken willen we in 
samenwerking uitvoeren en welke organisatievorm past daar het beste bij) is inmiddels de 
zogenoemde Versnellingsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
vastgesteld door de 13 gemeenten. 
 
Per categorie is aangegeven op welke wijze de samenwerking nu plaatsvindt (GGD, CZW, 
IJZ, Veiligheidshuis). Daarnaast is aangegeven welke taken onderwerp kunnen zijn voor het 
onderzoek naar de meest passende organisatievorm. De resultaten van dat onderzoek 
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vormen uiteindelijk de basis van de advisering richting de 13 gemeenteraden: welke taken 
willen we in samenwerking uitvoeren en welke organisatievorm is daarbij het meest 
passend.  
 
Op 10 september 2019 hebben wij ingestemd met de onderwerpen van mogelijke 
samenwerking en met de Projectopdracht Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. Dat 
betekent dat er op basis van de geïnventariseerde onderwerpen een onderzoek wordt 
uitgevoerd naar passende vormen van samenwerking.  
 
Wij verwachten uw raad in het eerste kwartaal van 2020 nader te informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek en concrete voorstellen te doen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee 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 
 



Inventarisatie ZSSD

Taken

Categorie 1: Wettelijke taken verplicht in GR

Adviseur gezondheidsbevordering 13 GGD

Gezondheidsbevordering (wettelijk gedeelte) 13 GGD

Hulpverlening bij rampen / Gezond en Veilig  (VR/GHOR) 13 GGD

Medische mileukunde /  Gezondheid en Milieu (VR/GHOR) 13 GGD

Technische hygienezorg 13 GGD

Infectieziektbestrijding 13 GGD

  - Seksuele Gezondheid / SOA, Aids, etc. 13 GGD

  - Tuberculosebestrijding 13 GGD

Epidemiologie en monitoring 13 GGD

Inspectie Wet Kinderopvang  / Toezicht kinderopvang 13 GGD

Applicatiebeheer Verwijsindex 13 GGD

Basistakenpakket JGZ 13 GGD

  - Uitvoeren informatie uit Elektronisch Kinddossier (EKD) 13 GGD

Rijksvaccinatie programma (JGZ) 13 GGD

Forenische geneeskunde (verwevend met lijkschouw) Markttaak GGD

Lijkschouw (wettelijke taak) 13 GGD

Categorie 2: Verplicht of gewenst gezamenlijk (13 gemeenten) geen GR verplicht

Integrale vroeghulp (IVH) 13 GGD

Indicering VVE (JGZ) 13 GGD

Gesloten Jeugdzorg 13 IJZ

  - inkoopbeleid/-strategie 13 IJZ

  - uitvoering inkoop / aanbesteding en contractering 13 IJZ

  -  kwaliteitsbewaking en contractbeheer 13 IJZ

  - financiële administratie, controle en verantwoording 13 IJZ

Klinische / intramurale jeugdzorg 13 IJZ

  - inkoopbeleid/-strategie 13 IJZ

  - uitvoering inkoop / aanbesteding en contractering 13 IJZ

  -  kwaliteitsbewaking en contractbeheer 13 IJZ

  - financiële administratie, controle en verantwoording 13 IJZ

Jeugdbescherming en jeugdreclassering / instandhouding Gecertificeerde Instelling (GI) 13 IJZ

  - inkoopbeleid/-strategie 13 IJZ

  - uitvoering inkoop / aanbesteding en contractering 13 IJZ

  -  kwaliteitsbewaking en contractbeheer 13 IJZ

  - financiële administratie, controle en verantwoording 13 IJZ

Pleegzorg 13 IJZ

  - inkoopbeleid/-strategie 13 IJZ

  - uitvoering inkoop / aanbesteding en contractering 13 IJZ

  -  kwaliteitsbewaking en contractbeheer 13 IJZ

  - financiële administratie, controle en verantwoording 13 IJZ

Aansturen en coördinatie Regionaal Expertteam Jeugd 13 IJZ

Meld - en Actiepunt Bemoeizorg (=onderdeel OGGZ) 13 CZW-Bureau

Veilig thuis 13 GGD

  - Uitvoering Veilig Thuis 13 GGD

  - Beleidsadvisering Veilig Thuis (Huiselijk Geweld, Kindermishandeling) 13 CZW-Bureau

  - Uitvoeren inkoop en subsidieverlening Veilig Thuis 13 CZW-Bureau

  - Radarfunctie 13 GGD

  - Casemanagement seksueel geweld en Multidisciplinaire aanpak 13 GGD

  - Uitvoering Crisis Interventie Dienst / CID (door o.a. Veilig Thuis) 13 GGD/Emergis

  - Toezicht naleving meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 13 GGD

Veilige of Vrouwen Opvang (*wel verweven met de versnellingsagenda BW en MO) 13 CZW-Bureau

  - Beleidsadvisering  VO (regiovisie) 13 CZW-Bureau/Gem.

  - Inkoop, aanbesteding en subsidieverlening VO 13 CZW-Bureau

Toezicht Wmo (reactief) 13 GGD

Uitvoering Anti Discriminatie Voorziening Zeeland (ADV Zeeland) 13 CZW-Bureau

Nazorg ex-gedetineerden 13 Veiligheidshuis

  - Uitvoeren inkoop en subsidieverlening nazorg ex-gedetineerden 13 CZW-Bureau

Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel 13 CZW-Bureau

Categorie 3: overige taken eventueel in samenwerking georganiseerd

Beleid jeugdzorg

Beleid inkoop jeugdhulp

Overige jeugdhulp 10 (inclusief Vlissingen) 3 IJZ

  - inkoopbeleid/-strategie 10 (inclusief Vlissingen) 3 IJZ

  - uitvoering inkoop / aanbesteding en contractering 10 (inclusief Vlissingen) 3 IJZ

  -  kwaliteitsbewaking en contractbeheer 10 (inclusief Vlissingen) 3 IJZ

  - financiële administratie, controle en verantwoording 10 (inclusief Vlissingen) 3 IJZ

Coördinatie Verwijsindex Regio Zeeland 0-23 10 (inclusief Vlissingen) 3 3 GGD (0-23)

Stimuleren gebruik Verwijsindex x (inclusief Vlissingen) x GGD/Reg/Lok

Stimuleren naleving meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 10 (inclusief Vlissingen) 3 3 GGD

Toezicht Wmo (proactief) x (inclusief Vlissingen) Gemeenten

Uitvoeren cliëntervaringsonderzoeken x (inclusief Vlissingen) x Gemeenten

Uitvoering projecten: Diversiteit Loont - naar een inclusieve Zeeuwse samenleving x (inclusief Vlissingen) x CZW-Bureau

Uitvoering projecten: LHTB (met Middelburg en Goes) x (inclusief Vlissingen) x CZW-Bureau

Uitvoering projecten: RUPS x (inclusief Vlissingen) x GGD

Preventieve maatregelen risicogroepen Markttaak GGD

Overige projecten / aanvullende diensten / inzet professional GGD x (inclusief Vlissingen) x GGD/Reg/Lok

Diverse gezondheids(preventie)projecten x (inclusief Vlissingen) x GGD

  - Laat Ze Niet (Ver)zuipen / activiteit alcoholpreventie en handhaving x (inclusief Vlissingen) x CZW-Bureau

  - Zeeland zonder zelfmoord / suïcidepreventie x (inclusief Vlissingen) x CZW/GGD/Emergis

Uitvoering projecten: Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag x (inclusief Vlissingen) x x CZW-Bureau

Moet later nog worden bepaald

Coördinatie Verwijsindex Regio Zeeland 23-100 later

Wordt onderzocht via de Versnellingsagenda BW en MO:

Beschermd Wonen later CZW-Bureau

  - Beleidsadvisering BW (regiovisie) later CZW-Bureau

  - Toegang / beschikkingen BW later CZW-Bureau

  - Inkoop, aanbesteding en subsidieverlening BW later CZW-Bureau

Maatschappelijke opvang later CZW-Bureau

  - Beleidsadvisering MO (regiovisie) later CZW-Bureau

  - Toegang / beschikkingen MO later CZW-Bureau

  - Inkoop, aanbesteding en subsidieverlening MO later CZW-Bureau

Verslavingszorg later CZW-Bureau

  - Inkoop, aanbesteding en subsidieverlening  Verslavingszorg later CZW-Bureau

(Inkoop) Opvang en begeleiding Zwerfjongeren/jongeren onder de 23 jaar later CZW-Bureau

Regionaal

Analyse / Keuzes PMO

Provinciaal (gezamenlijk) Lokaal Huidige 

Samenwerking
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1 Context 
Op 1 maart 2016 stemde de portefeuillehouders sociaal domein in de vergadering van het College 
voor Zorg en Welzijn als uitwerking van het commitment, in met een bestuursopdracht die ervoor moet 
zorgen voor een betere bestuurlijke borging en governance van de Zeeuwse samenwerking in het 
sociaal domein. Hierop is een projectplan (1e fase) gemaakt met als resultaat de uitgangspuntennotitie 
“Zeeuwse Samenwerking in het Sociaal Domein” die in juni 2017 door alle Zeeuwse Colleges van 
B&W is vastgesteld (met enkele voorbehouden1). In februari 2018 is het projectplan van de volgende 
fase (2e) ter besluitvorming aan de colleges aangeboden. Dit projectplan, gericht op verdere concreti-
sering, met als doel meer zeggenschap/sturingsmogelijkheden, was opgesteld met een drietal ontwik-
kellijnen:  
1. Het versimpelen overlegvormen en beleidsadvisering;  
2. Het uitvoeren van een experiment;  
3. Een voorstel voor de organisatievorm en de governance  
 
Dit is uitgewerkt in een richtinggevende notitie die eind juni 2018 is besproken met de portefeuillehou-
ders. De bestuurders gaven toen aan dat ze zich nog niet kunnen vinden in het voorstel, zoals de 
projectgroep die heeft voorgelegd. Voor de Stuurgroep en de portefeuillehouders is het belangrijk 
eerst duidelijkheid te krijgen over op welke taken je zou willen samenwerken (dus eerst de inhoud) en 
dan pas nadenken over de organisatievorm en overlegvormen (hoe) die hierbij noodzakelijk zijn.  
Deze tussenstap, is nu gezet onder leiding van de managers in het sociaal domein van de 13 ge-
meenten (PMO) en begin 2019 moet er duidelijkheid zijn omtrent de taken waarin we willen samen-
werken provinciaal, regionaal of zelf willen doen (lokaal) en daarmee onderdeel zijn voor verder on-
derzoek.  Het resultaat van deze tussenstap is het startpunt voor deze resterende opdracht voor 2019 
zoals in dit projectvoorstel opgenomen. 
 

1.1 Aanleiding 
In de loop der jaren zijn er steeds meer onderwerpen op Zeeuws niveau opgepakt. Soms ontstond er 
een behoefte om zaken op Zeeuws niveau af te stemmen of om zaken gezamenlijk te organiseren. 
Ook kon het zijn dat er taken van Rijksniveau naar het gemeentelijk niveau werden overgedragen 
(bijvoorbeeld de decentralisaties). Al met al groeide hierdoor het aantal onderwerpen, het aantal orga-
nisatievormen en de hieraan verbonden overlegstructuren. 
Eind 2015 gaven de bestuurders (zie bestuursopdracht) aan dat er behoefte is aan duidelijke afspra-
ken maken en kaders te stellen omtrent de samenwerking in het sociaal domein. Dit zou moeten lei-
den tot bundeling van ambtelijke en bestuurlijke overleggen en integratie op inhoudelijke thema’s. 
Dubbelingen moeten worden voorkomen, zodat meer doelmatig en efficiënt gewerkt wordt. Lokale 
verantwoordelijkheid is het startpunt van de samenwerking. Vervolgens dient helder te worden op 
welke onderwerpen en thema’s Zeeuwse samenwerking een meerwaarde oplevert in het lokale werk-
veld. Om een en ander efficiënt te laten verlopen dienen afspraken te worden gemaakt over organisa-
tievorm. De (ambtelijke en bestuurlijke) vormgeving en rolverdeling dient helder te zijn. Dit heeft geleid 
tot een bestuursopdracht op drie onderdelen:  

- Inhoudelijke kaders 
- Onderwerpen en thema’s voor Zeeuwse samenwerking 
- Organisatievorm en governance  

 

1.2 Probleemstelling 
- Zeeuwse bestuurlijke en ambtelijke drukte (er is geleidelijk een aanzienlijke ambtelijke en bestuur-

lijke ‘spaghetti’ ontstaan) 
- Onoverzichtelijke en onduidelijke besluitvorming (op verschillende bestuurstafels komen dezelfde 

onderwerpen) 
- Ontbreken integrale sturing (het is moeilijk om de samenhang te bewaken) 
- Inefficiënt en ineffectief georganiseerd (er zitten dubbelingen in, er is onvoldoende focus en er 

worden te weinig prioriteiten aangegeven) 

                                                      
1 De gemeente Sluis heeft niet ingestemd met de uitgangspunten van de notitie en gedeeltelijk ingestemd met de uitvoerings-
agenda met uitzondering van beschermd wonen en in beperkte mate met specialistische jeugdzorg. 
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Dit alles leidt tot ze vraagstelling: Hoe organiseren de Zeeuwse gemeenten op een slagvaardige en 
duurzame efficiënte wijze de uitvoering van zorgtaken? 
 

1.3 Breder kader/programma 
Vertrekpunt: Notitie ‘Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein’ 
In 2017 is de notitie ‘Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen’ 
vastgesteld. In deze notitie is, in het kader van deze Zeeuwse samenwerking, ingegaan op de inten-
ties en uitgangspunten, de uitvoeringsagenda, de pilots en de projectstructuur en de bijbehorende 
middelen. 
De volgende uitgangspunten zijn (nog steeds) leidend voor de uitwerking van de resterende opdracht: 
 Opruimen van de (bestuurlijke en ambtelijke) drukte in het Sociaal Domein, zodat de eenduidig-

heid en overzichtelijkheid toeneemt. Waar mogelijk wordt het aantal formeel-juridische regelingen 
teruggebracht; 

 De gemeenteraden worden beter betrokken en meer in positie gebracht; 
 De krachten te bundelen richting stakeholders; 
 Strategische samenwerking aan te gaan op het gebied van lobby en innovatie; 
 Het lokaal primaat staat voorop. De governance faciliteert het meedoen op basis van het principe 

‘coalition of the willing’. 
 

1.4 Doelstelling 
Goede, bereikbare en betaalbare zorg in Zeeland voor onze inwoners, efficiënt en effectief georgani-
seerd 
 

2 Project  
2.1 Beoogde resultaten 
a. Alle dertien gemeenten hebben consensus over het overzicht (‘kruisjeslijst’: zie bijlage) van de 

onderwerpen waar we al dan niet op willen samenwerken 
b. De uitkomst van een onafhankelijk onderzoek (business case) ten aanzien van: 

Categorie 1: hoe kunnen we betere sturing geven aan de basis GR (gewenste grip)? 
Categorie 2: wat is de meest efficiënte en effectieve wijze van organiseren? 
Categorie 3: welke randvoorwaarden moeten er bij de uitvoeringsorganisatie(s) categorie 1 en 
2 zijn geregeld, in het geval dat een gemeente voor de categorie 3 onderwerpen wil laten uit-
voeren door de organisatie die de onderwerpen categorie 1 en/of 2 uitvoeren? 

c. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek over de gewenste organisatie en governance van 
de onderwerpen waarvan de colleges hebben besloten dat we mogelijk willen samenwerken (ca-
tegorie 1 en 2) wordt een gezamenlijk advies/voorstel aan de colleges en raden opgesteld. 

 

2.2 Afbakening  
Er zijn overige taken/onderwerpen (categorie 3) waar een diversiteit in opvatting is of men wel of niet 
in samenwerking de uitvoering hiervan wil oppakken. Dit kan in allerlei vormen. Het project beperkt 
zich tot het creëren van de randvoorwaarden hiervoor en het in beeld brengen van de consequenties 
hiervan. 
Verder beperkt deze fase zich tot de besluitvorming over hoe we de gezamenlijke onderwerpen/taken 
willen organiseren. De implementatie hiervan is een volgende fase en behoort niet tot dit projectplan. 
Voor de implementatiefase volgt dan een nieuw projectplan inclusief planning. 
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3 Proces 
3.1 Het vaststellen van de ‘Kruisjeslijst’ 
In het gezamenlijk overleg Stuurgroep / PMO van 27 maart 2019 is afgesproken dat we eerst kijken 
wat er in de Basis GR moet komen. Een basis organisatie voor Wettelijke taken, en die organisatie 
met meer zeggenschap en slagkracht (vanuit opdrachtgeverschap) aansturen vanuit gemeenten. Als 
uitgangspunt is bepaald dat de basis uitvoeringsorganisatie zo klein mogelijk moet zijn. 
 
De indeling van de kruisjeslijst op basis van de gemeenschappelijke basis is als volgt:  
Categorie 1 zijn de wettelijke taken die in een GR moeten worden uitgevoerd (hoofdzakelijk de taken 
volgens de Wet Publieke Gezondheid en de Wet op de Veiligheidsregio).  
Categorie 2 zijn taken die we allemaal (13 gemeenten) gezamenlijk moeten of willen uitvoeren. Hier-
voor zal onderzocht worden welke organisatievorm het meest geschikt is.  
Categorie 3 zijn de overige taken waar gemeenten wel of niet in samenwerking de uitvoering willen 
oppakken. 
Voor een aantal onderwerpen (o.a. BW en MO) geldt dat hiervoor later nog een keuze moet worden 
gemaakt met name via de versnellingsagenda BW en MO. 
 
Het voorgestelde overzicht van onderwerpen (‘de kruisjeslijst’) wordt via de Stuurgroep ZSSD aan de 
colleges aangeboden ter vaststelling en vormt hiermee het vertrekpunt/basis voor de uitwerking in de 
business case. Na vaststelling in de individuele colleges vormt deze kruisjeslijst de basis voor 
de oplevering van de projectresultaten. Als hierin wijzigingen optreden en de betreffende gemeente 
het gewenst vindt dit mee te nemen in de genoemde projectresultaten (business case) kan dat uitslui-
tend op basis van een collegebesluit over de gewijzigde kruisjeslijst van die betreffende gemeente. 

3.2 Het uitvoeren van de business case 
Om een juiste keuze te maken is het belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de consequenties en 
voorwaarden die spelen bij het tot stand brengen van de gewenste situatie. Het voorstel is om hiervoor 
externe onafhankelijke expertise in te huren en een business case te laten op stellen. 
 
Voorstel: 
Het uit laten voeren van een business case door een onafhankelijke partij bestaat uit drie hoofd stap-
pen: 
a. Vaststellen opdracht voor de business case (opstellen uitvraag business-case. Wat willen we we-

ten? Wat moet het opleveren? Aanbesteding en gunning. De gemeente Goes kan formeel worden 
gemachtigd voor de gunning, namens de 13 gemeenten). 

b. Business-case laten uitvoeren (resultaat: adviesrapport, het regieteam PMO/ZSSD is de begelei-
dingsgroep, kan speciale expertise van gemeenten inroepen indien gewenst). 

c. Advies opstellen n.a.v. de uitkomst van de business-case (advies integreren in definitief besluit-
vormingsdocument voor de Stuurgroep, de portefeuillehouders, de colleges en de gemeentera-
den). 

 
Wat moet het resultaat zijn van de business-case? Wat moet het opleveren: 
- Foto/inventarisatie van de huidige situatie (financieel, personeel, juridisch, governance). Wat kost 

het en wat levert het op? Welke risico’s zijn er en wat zijn eventuele beheersmaatregelen? Wat 
gebeurt er als we niets doen, het zo laten? 

- Advies over een versterking van de sturing door gemeenten op de Basis GR (categorie 1 taken). 
- Inventarisatie van de belangrijkste kaders en randvoorwaarden (eventueel meerdere opties) voor 

de meest passende organisatievorm(en) voor het uitvoeren van de categorie 2 taken. Waar moe-
ten we rekening mee houden bij het opstellen van de kaders en randvoorwaarden om het levens-
vatbaar, beheersbaar, duurzaam en flexibel te krijgen? Hoe komt het tegemoet aan onze doelen 
(minder overleg, etc.)? 

- Welke stappen moeten er gezet worden om zorgvuldig van A naar B te komen en hoe lang gaat 
dat duren? Welke strategie is het beste (in één keer of in verschillende fasen)?  

- Verdeelsleutel en/of doorberekening organisatiekosten (personeel, huisvesting, overhead) over 
basis GR (categorie 1), de overige gezamenlijke taken (categorie 2) en de eventuele DVO’s (af-
genomen diensten kunnen per regio verschillen) (categorie 3). Hoe worden deze kosten berekend 
en uitgesplitst? 
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4 Beheersaspecten  
4.1 Organisatie 

4.1.1 Opdrachtnemer / opdrachtgever en verantwoording afleggen  
 
Cees van den Bos: bestuurlijk opdrachtgever van het project namens de portefeuillehouders sociaal 
domein. 
Hans Schild: ambtelijk opdrachtgever namens de Kring van gemeentesecretarissen. 
Marcel Stuart: projectleider en opdrachtnemer (inzet van 1/1/’19 – 31/03/’19: 24 uur p.w. en van 
1/4/’19 – 31/12/’19: 16 uur p.w.) 
 
Stuurgroep:  
Cees van den Bos (vrz) namens de Oosterschelderegio 
Annebeth Evertz namens de Oosterschelderegio 
Jurgen Vervaet namens de regio Zeeuws-Vlaanderen 
Jack Werkman namens de regio Zeeuws-Vlaanderen 
Chris Simons namens de regio Walcheren 
Albert Vader namens de regio Walcheren 
Hans Schild namens de Kring van gemeentesecretarissen (verbinding met de secretarissen) 
Marcel Stuart (projectleider) (verantwoording naar de stuurgroep en verbinding naar het PMO) 
 
Regieteam PMO: (verbinding met de regio’s en het totale PMO): 
Stephan de Vriend (1e aanspreekpunt voor projectleider) ZVL 
Tiny Schaap WAL 
Karin Luers OSR 
 
Zie organisatieschema project ZSSD 

4.1.2 Organisatie project 
Nadat deze projectopdracht over de verdere hoofdrichting van het project is vastgesteld door het 
PMO, de Stuurgroep en de colleges stelt de projectleider een concrete detailplanning op. De project-
leider stelt voor het vervolg geen (nieuwe) aparte vaste projectgroep in. Afhankelijk van de verschil-
lende fasen in het project laat hij zich ondersteunen door deskundigen (bijvoorbeeld op juridisch of 
financieel gebied) vanuit de gemeenten en daarbuiten. Vanuit het PMO betrekt hij het regieteam 
ZSSD bij de vervolgstappen die steeds worden voorgelegd aan de Stuurgroep ZSSD (lid van het re-
gieteam sluit ook aan bij de Stuurgroep). Het totale PMO focust zich op het faciliteren en het bewaken 
van het proces en bewaakt de kwaliteit van voorstellen die naar uiteindelijk aan individuele gemeentes 
worden voorgelegd.   

4.2 Tijd 
Planning 
1. Besluitvorming 

‘kruisjeslijst’ en 
projectopdracht 

streefstart: 1/6/19 
duur: 3 maanden 
streefeind: 1/9/19 

    

2. Vaststellen op-
dracht business 
case 

 streefstart: 1/9/19 
duur: 2 maanden 
streefeind: 1/11/19 

   

3. Uitvoeren busi-
ness case 

  streefstart: 1/11/19 
duur: 3 maanden 
streefeind: 1/2/20 

  

4. Advies opstellen 
n.a.v. uitkomst 
business case 

   streefstart: 1/2/20 
duur: 2 maanden 
streefeind: 1/4/20 

 

5. Besluitvorming 
best passende 
organisatiestruc-
tuur 

    streefstart: 1/4/20 
duur:2 maanden 
streefeind: 1/6/20 
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Beslismomenten (advies en besluitvorming) 
1. Besluitvorming ‘kruisjeslijst’ en projectopdracht: 

PMO: voorstel/advies gedragen ‘kruisjeslijst’ en projectopdracht 
Stuurgroep: vaststellen voorstel en aanbieden voor besluitvorming aan de colleges 
Colleges B&W: vaststellen ‘kruisjeslijst’ en projectopdracht 

2. Vaststellen opdracht business case: 
PMO: voorstel/advies gedragen opdracht business case 
Stuurgroep: vaststellen opdracht business case 

3. Uitvoeren business case: 
Geen besluitvorming nodig 

4. Advies opstellen n.a.v. uitkomst business case: 
PMO: voorstel/advies gedragen best passende organisatiestructuur/vormen 
Stuurgroep: vaststellen voorstel best passende organisatiestructuur/vormen 
Portefeuillehouders sociaal domein: akkoord voorstel best passende organisatiestructuur/vormen  

5. Besluitvorming best passende organisatiestructuur: 
Colleges B&W: vaststellen richting best passende organisatiestructuur/vormen 
Gemeenteraden: definitief vaststellen richting best passende organisatiestructuur/vormen 
 

4.3 Geld 
 
Projectkosten 2019  
Met de bestuurlijk opdrachtgever, Cees van den Bos, is afgesproken dat de projectleider zich voor het 
project inzet van 1-1-2019 t/m 31-3-2019 voor gemiddeld 24 uur p.w. en van 1-4-2019 t/m 31-12-2019 
voor gemiddeld 16 uur p.w. Dit leidt tot de volgende projectkosten voor 2019:  
 

Inzet projectleider (24 u.p.w.) 1/1/’19 – 31/03/’19  € 23.088 
Inzet projectleider (16 u.p.w.) 1/4/’19 – 31/12/’19  € 46.176 
   
Reis- en verblijfskosten   € 1.000 
Kosten ondersteuning (secretariële ondersteuning)  € 14.552 
Uitvoeringskosten (werkbijeenkomsten/jurid.adv., etc)  € 6.500 
Kosten uitvoeren business case (mede-financiering 
prov.) 

 P.M.* 

   
Totaal begrote projectkosten 2019:  € 91.316 
 

*De kosten voor de business case worden geraamd op € 40.000 en worden pas verrekend na akkoord 
van de gemeenten en op basis van een eindafrekening na aftrek van een eventuele subsidie van de 
provincie. 

Wanneer alle gemeenten akkoord hebben gegeven over de projectopdracht inclusief de kosten van de 
inzet van de projectleider (incl. ondersteuning) voor 2019 t.b.v. het project Zeeuwse Samenwerking 
Sociaal Domein, wordt via de VZG (Rens Klaasse) de aangepaste facturering per gemeente doorge-
voerd o.b.v. de nieuwe bedragen (zie bijlage: de verdeling van deze kosten per gemeente) 

4.5 Informatievoorziening 
Er is een planning gemaakt van de diverse overleggen (Stuurgroep ZSSD, Bestuurlijk Overleg ZSSD 
en PMO-overleggen) die invloed hebben op het project. Zie bijlage: Planning overleggen ZSSD 2019. 
Verder zullen alle stakeholders regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van het project.  
De stakeholders voor dit project zijn o.a.: 

a. Kring van gemeentesecretarissen 
b. Portefeuillehouders sociaal domein 
c. Colleges en gemeenteraden 
d. Bestuurders, managers en medewerkers van de diverse uitvoeringsorganisaties 
e. Raadsgriffiers 
f. Hoofden financiën en controllers van gemeenten 
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4.6 Risicomanagement  
Risicoaspect Effect (tijd, kwaliteit, geld) Beheersmaatregel 
Onvoldoende draagvlak Planning wordt niet gehaald Meenemen diverse doelgroepen 
Onderstromen / politiek Planning wordt niet gehaald Benoemen en erkennen 
Tijdsdruk (te veel of te weinig) Planning wordt niet gehaald Kleine concrete stappen zetten 
Financiering business case Onvoldoende beschikbare middelen Goede voorbereiding en bestuurlijk 

overleg (eventueel samen met de 
provincie) 

Capaciteitsinzet / andere prioritei-
ten 

Planning wordt niet gehaald, kwali-
teit staat onder druk 

Goede realistische planning 
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