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Inleiding 

De gemeentes Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben besloten  samen te werken op  het punt 

van: 

 
A. Transities in het sociale domein (verantwoordelijkheid Raad) 

 

1. Decentralisatie jeugdzorg 

2. Decentralisatie participatiewet (werken naar vermogen) 

3. Decentralisatie thuiszorg / persoonlijke verzorging 

 

B. Samenwerking op de beleidsterreinen (verantwoordelijkheid Raad)  

 

4. Samenwerking economisch beleid 

5. Recreatie & toerisme; natuur en landschap 

6. Passend onderwijs 

7. Geluidscontouren Schiphol 

 

C. Beleidsondersteunende en bedrijfsvoering werkzaamheden (verantwoordelijkheid 

College)
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8. Een gezamenlijke salarisadministratie 

9. Gezamenlijke uitvoering hand-having Drank- en Horecawet met Bijzondere Opsporings 

Ambtenaren (BOA’s) 
10. Afstemming van de (strategische) personeelsplanning 
11. Onderzoek naar organisatie van de archieven (in eerste instantie Weesp) 

12. Project modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 
13. Voorbereiding regionaal Vastgoed 

14. Afstemming ontwikkeling Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

15. Afstemming ontwikkeling zaakgericht werken (digitale dossiervorming) 

16. Samenwerking financiële administratie 

17. Dienstverlening 

18. Vergunningverlening 

19. Inkoopbeleid 

20. Openbare verlichting 

21. Openbare ruimte 

22. Samenwerking ICT 

23. Belastingen 

24. Afvalscheiding 

25. Bestuursakkoord water 

26. Openbaar Vervoer 

 

 

Congruent samenwerkingsverband Sociaal Domein 

Er wordt gestreefd naar een “congruent samenwerkingsverband” betreffende het sociaal domein;. 

Binnen het sociale domein wordt uitgegaan van drie niveaus: lokaal, regionaal en bovenregionaal. 

Lokaal niveau is  : Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren  

Regionaal niveaus is  : samen met SWW en andere gemeenten in de regio 

Bovenregionaal niveau is : hier gaat het om organisaties die landelijk opereren. 
  

                                                      
1
 De onder C genoemde onderwerpen betreffen de uitvoering. Daar waar er ook een beleidsmatige 

component aanwezig is zal natuurlijk de bevoegdheid van de raad goed in ogenschouw worden 

genomen. 

 



 

3 
 

 

Criteria voor samenwerking 

Bij de inventarisatie van de gebieden waarop samenwerking mogelijk is, is getoetst op de volgende 

criteria: 

1. versterking van de dienstverlening aan inwoners, 

2. bedrijfseconomische voordelen, 

3. versterking van de gezamenlijke kwaliteit en strategische/beleidsmatige potentie 

 

Businesscases 

Zowel bij de samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering als bij de samenwerking in het sociale 

domein, economisch beleid en toerisme & recreatie wordt per onderdeel een businesscase opgesteld. 

De gemeenteraad ontvangt deze businesscase; hetzij ter informatie, hetzij als onderlegger van 

raadsvoorstellen voor samenwerking. 

 

Samenwerkingsvorm 

De drie gemeenten hebben in hun besluitvorming expliciet opgenomen dat het samenwerkings-

verband niet tot doel heeft tot een herindeling te komen. 

Voor de samenwerking op het sociale domein, economisch beleid en toerisme & recreatie geldt dat de 

raad bevoegd is. 

Voor vormgeving van de samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering geldt dat het college 

bevoegd is, behoudens de wettelijke bevoegdheden die bij de raad liggen ten aanzien van de 

oprichting van gemeenschappelijke regelingen en de wensen en bedenkingen-procedure bij oprichting 

en deelneming in stichtingen e.d. (artikel 160, lid 2 Gemeentewet). 

 

De kaderstellende rol van de raad 

Lastig is dat rond de transities in het sociale domein (landelijk) nog veel onduidelijkheid is en 

regelmatig vertragingen en veranderingen optreden. Hoe kunnen de raden hun kaderstellende rol 

invullen en proactief, aan de voorkant van het proces betrokken worden?
2
  

Dit wordt vorm gegeven door de raad in drie verschillende fasen (pro)actief te betrekken: 

1. de informatie- en consultatiefase: 

- schriftelijke informatie door periodieke “Raadsinformatiebrieven Samenwerking SWW”: de 

drie gemeenteraden worden gelijktijdig op dezelfde wijze geïnformeerd; per gemeente in 

informatieve commissievergaderingen/werksessies, waarbij de raadsleden ook hun 

opvattingen naar voren kunnen brengen, zonder dat vooruit wordt gelopen op de 

besluitvorming
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- gezamenlijke bijeenkomsten van de drie gemeenteraden 

2. de voorbereiding van de besluitvorming: 

- gelijktijdig bespreken en bediscussiëren van raadsvoorstellen 

3. besluitvorming in de drie gemeenteraden (in het proces zo veel mogelijk parallel, wat betreft 

de inhoud kunnen er variaties optreden). 

 

De volksvertegenwoordigende rol van de raad  

Om meer vorm te geven aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt er een aanbod 

gemaakt voor ‘nuldelijns-stages’ voor raadsleden. Ook wordt het maatschappelijk veld (waaronder de 

WMO-raad) uitgenodigd bij raadsconferenties en informatievecommissievergaderingen/werksessies. 

Per bijeenkomst wordt gekeken naar de mogelijkheid tot actieve deelname aan de sessie of dat men 

een rol als toehoorder heeft. 

 

Daarnaast wordt in de RIB’s en rapportage aandacht gegeven aan stappen die de gemeenteraad zet 

bij de samenwerking. 

                                                      
2
 Motie raad Stichtse Vecht 2 juli 2013: “De griffier de opdracht te geven om, samen met zijn 

collega’s in de andere gemeenten, een voorstel te ontwikkelen hoe de Raad zijn kaderstellende 

en controlerende rol in relatie tot de drie decentralisaties kan blijven uitvoeren en dit voorstel 

uiterlijk in het derde kwartaal van 2013 aan de Raad voor te leggen.”  
 

3
 Hiertoe is de gemeente Stichtse Vecht vanaf januari 2013 begonnen met een serie  

(maandelijkse) informatieve werksessies die positief zijn geëvalueerd. 
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De controlerende rol van de raad 

De raden kunnen de controlerende rol uitvoeren omdat zij in deze aanloopfase van samenwerking 

royaal wordt geïnformeerd. Een ieder volgens de locale bestuurlijk gebruikelijke procedures De drie 

colleges hebben aangegeven dat er regelmatig tussenrapportages aan de raad worden gezonden: 

 

 Eerste tussenrapportage d.m.v. RIB:    september  2013 

In deze Raadsinformatiebrief  wordt ingegaan op de voortgang van de samenwerking in het 

sociale domein. 

 

 Tweede russenrapportage:       november 2013 

In deze rapportage wordt ingegaan op de andere onderwerpen van de  samenwerking  

Indien nodig wordt in deze rapportage aanvullende informatie gegeven over het sociale 

domein.  

In deze rapportage wordt ook aangegeven: 
- hoe in de uiteindelijke voorstellen van de in de takenlijst opgenomen onderwerpen de 

relevante basisgegevens( data) per gemeente, zowel inhoudelijk als financieel, zullen 
worden opgenomen. Daarnaast hoe dat voor de gezamenlijke gemeenten zal zijn. 

- hoe gemeten wordt of aan de criteria voor samenwerking (versterking dienstverlening, 

bedrijfseconomisch voordeel en versterking kwaliteit) is voldaan, 

- hoe de effectmeting van het beleid vorm zal krijgen, 

- op welke wijze en op welk moment de rapportages in 2014 en volgende jaren plaats zal 

vinden. In 2014 zal dit in ieder geval nog afzonderlijk gerapporteerd worden over de 

samenwerking. Vanaf 2015 kan dit mogelijk worden opgenomen in de reguliere P&C-

cyclus. 

 

De tweede rapportage wordt ter bespreking geagendeerd in de commissievergaderingen/ 

werksessies. 

Er vindt geen besluitvorming over plaats. Indien besluitvorming op onderdelen nodig is, wordt dit op de 

gebruikelijke wijze (raadsvoorstel of wensen- en bedenkingenprocedure) afzonderlijk aangeboden. 

 
Praktische dienstregeling 

De onderstaande matrix vormt een praktische dienstregeling voor de raden. De drie griffiers zullen per 

kwartaal deze praktische dienstregeling actualiseren en ter kennis van de raden brengen. 

 

datum onderwerp praktisch (wie, 

waar) 

augustus en 

september 

2013 

Kennisniveau van de drie raden op peil 
De drie raden hebben een verschillend kennisniveau. De periode 
tot eind september moet worden benut om de kennis op een 
zelfde peil te brengen: 

1. Informatie in raadsinformatiebrieven 
2. Inhoudelijk bijpraten raden (organisatie via de 

afzonderlijke griffies, m.m.v. de projectorganisatie). 
3. Opbouw kwalitatief digitaal dossier. Toegang via 

raadsinformatiesysteem van Stichtse Vecht (toegankelijk 
voor alle raadsleden). 

4. VNG Raad op zaterdag over transities op 21 september. 
Raadsleden kunnen zich zelfstandig opgeven. 

 

medio 

september 

2013 

Eerste Rapportage d.m.v. Raadsinformatiebrief (over sociale 
domein) 

 

woensdag 

16 oktober 

2013, 20.00 

uur, raadzaal 

Wijdemeren 

Eerste gezamenlijke raadsconferentie voor het sociaal 
domein 
De eerste stap is een gezamenlijke visie op hoofdlijnen. De 
colleges heben deze visie in september vastgesteld.  Deze wordt 
besproken in een eerste gezamenlijke ‘raadsconferentie’ en 
daarna aan de drie raden aangeboden.  
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Ander onderwerp op de conferentie: toegang tot de zorg. Er wordt 
een “Houtskoolschets” gepresenteerd van de toegang tot het 
sociaal domein. 

zaterdag 19 

oktober, 

13.30 -16.30 

uur 

Rondvaart over de Vecht langs drie gemeenten 

Kennismaking en gezamenlijke blik 

1. Toelichting proces en toekomst door de drie 

burgemeesters. 

2. Informatie door raadsleden over hun eigen gemeente. 

3. Lezing over belang van de regio  

 

november 

2013 

Bespreking raadsvoorstellen over de Visie Sociaaal Domein 
en de  Houtskoolschets over Toegang tot het sociaal domein 
in commissie/werksessie 
 

 

eind 

november  

Vaststellen raadsvoorstellen over Visie en de 
Houtskoolschets Toegang tot het sociaal domein 

 

vanaf 

oktober 2013 

Doorlopende lijn van schriftelijke informatie 
Regelmatige factsheets en tussenstand op hoofdlijnen (waar 
staan we in het proces en ook financieel inzicht). Via 
raadsinformatiebrieven naar de drie raden? 

 

vanaf 

oktober 2013 

– januari 

2015 

Gezamenlijke  informatieve masterclass/werksessies/ 
raadsconferenties voor het sociaal domein 
Vanaf oktober wordt een lijn van informatieve en interactieve 
werksessies/ raadsconferenties voorbereid (op locaties binnen de 
drie gemeenten) over onder meer dilemma’s en keuzes. Hierbij 
wordt ook het maatschappelijk veld betrokken en waar mogelijk 
uitvoerende partijen. De frequentie (maximaal maandelijks) is 
afhankelijk van de mijlpalen/ dilemma’s.  

 

vanaf 

november 

2013 

Stages voor raadsleden in de ‘nuldelijn’
4
 voor het sociaal 

domein 
Een aanbod met (korte) stages in de nuldelijn om de doelgroep 
van binnenuit te ontmoeten. 

 

maart 2014 

en zomer 

2014 

 

Inwerktraject nieuwe raadsleden 
Na de verkiezingen van maart 2014 zal een gezamenlijke inwerk/ 
bijpraatsessie worden georganiseerd op de transities in het 
sociale domein voor nieuwe raadsleden. In de zomer van 2014 
kan dit eventueel worden vervolgd door een ‘summerschool’, met 
verdiepende workshops over de drie transities. 
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 Nuldelijnszorg is de zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie. 


