
 
 
 
Tijdens het reces hebben een drietal gesprekken plaats gehad over het stellen van kaders. 
Gespreksdeelnemers waren L. van de Nieuwendijk, J. Verkroost, R. Habes, L. van Dort en R. Roos. 

Als belangrijkste uitkomsten memoreren we uit het eerste gesprek: 

1. Er bestaat grote bereidheid aan onze wensen tegemoet te komen. Het is voor alle betrokken 
partijen (College, ambtelijke organisatie en Raad) wel een zoektocht. De tijdklem is voor 2014 
voor de ambtelijke voorbereidingen voor 1/1/2015 groot. Gelet op de realiteit en uitvoerbaarheid 
is afgesproken: 

2. Er zal een stappenplan gemaakt worden voor het goed invullen van de kaderstellende en 
controlerende rol van de Raad voor de jaren na 2015. Evenwel zullen de zaken die voor 2015 
noodgedwongen nu moeten worden geregeld, worden geregeld. In de contracten die nu in gang 
zijn gesloten te worden voor 2015 zullen wel zoveel als nog mogelijk is controleerbare kaders 
worden ingebouwd, gericht op maatschappelijke effecten. Maar dat zal nog te beperkt zijn. Het 
nog op te stellen stappenplan voor de jaren na 2015 bevat dan gedefinieerde knoppen waaraan 
te draaien valt in relatie met door de Raad gewenste maatschappelijke effecten. In 2014 zal wel 
een ‘0’ meting worden voorbereid en uitgevoerd. Die moet nog nader in overleg gedefinieerd 
worden. 

3. Zo snel als mogelijk zal, vooruitlopend  op het voorgaande punt, inzicht worden gegeven in de 
theoretische risico’s die te onderkennen zijn in het samenwerkingsverband met de 2 andere 
gemeenten. 

4. Op 30 juli vond een vervolg overleg in dezelfde samenstelling plaats. Aan de orde is dan nadere 
afstemming over de onderwerpen die als  kaderstellingen te benoemen zijn. Ook is ons gevraagd 
om mee te denken over hetgeen de ‘0’-meting zou moeten inhouden. Het gaat dan over wat we 
zouden willen uitvragen bij de bestaande in de zorg werkzame organisaties. 

Uit het tweede gesprek noteerden wij: 

Conform het verzoek van Jaap en Leo zijn elementen aangedragen voor kaderstelling en nulmeting. 
Het accent van het gesprek lag minder op de techniek van de kaders etc maar vooral op het proces 
tussen organisatie, College en Raad om in de praktijk van de uitvoering zo goed mogelijk producten 
neer te zetten tbv de hulpvragers. 

Zo kwam bv duidelijk naar voren dat: 

a) Mede aan de hand van opgedane ervaringen zal de kwaliteit van kaderstelling, beleid en 
uitvoering toe kunnen nemen. Omdat voor 2015 veel zaken zakelijk geregeld moeten zijn (waarbij 
zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt de kaderstellende rol van de Raad), zal voor de 
jaren na 2015 sterker geprofileerd kunnen worden. 

b) Het geheel van de transities zowel voor de organisatie, College en Raad een nieuw onderwerp is. 
Kaderstelling, beleid en uitvoering is vanuit dat perspectief vooral te zien als een groeimodel voor 
alle betrokkenen. Dat betekent ook dat per kern of wijk het tempo van het groeimodel naar 
integraliteit (bv in de richting van sociale veiligheid) zal verschillen. Maatwerk of vele fronten per 
wij of kern zal daarom van groot belang blijven.   

Concreet zijn voorts de volgende zaken gepasseerd: 

1) elk kwartaal zal het College een zakelijke voortgangsrapportage uitbrengen, niet alleen in woord 
maar ook met kwantitatieve gegevens. 

2) over de door de monitorgroep aangeleverde input zal terugkoppeling plaats vinden naar de 
bruikbaarheid, realiseerbaarheid en effectiviteit 
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3) met in acht name van de planning van de ‘dienstregeling SWW versie juli14’ zal voor de Raad 
van SV een benen-op-tafel overleg worden georganiseerd (ergens in september?). Daarin zal de 
wethouder visie, aanpak etc uitgebreid toelichten. Het doel is zoveel als mogelijk met z’n allen op 
een (1) lijn te komen qua kennis en praktijk van de eerste opstart waarbij een gedeeld besef 
nagestreefd wordt dat niet alles tegelijk idealiter geregeld kan zijn. 

4) budgettair is het zeer wenselijk om binnen het totaal van de transitiebudgetten (participatie, jeugd 
wet en AWBZ/WMO) te kunnen schuiven met het oog op een zo optimaal mogelijke 
dienstverlening. Het totaal van het financiële kader blijft uiteraard wat het is. 

5) inmiddels heeft het College een extern bureau in de arm genomen een nulmeting voor te 
bereiden. De door dat bureau aangedragen onderzoek items zullen door de gespreksafvaardiging 
uit de monitorgroep worden gescand en evt aangevuld, mede aan de hand van het door ons zelf 
reeds aangeleverde materiaal. 

Op 3 september vond een vervolgoverleg plaats. Gemeld werd dat de geleverde input over de 
nulmeting in verwerking is. Ook wordt de focuslijst zoals opgesteld door de VNG regelmatig ge-
update. Bijzondere aandacht is gevraagd voor tijdige, duidelijke en adequate informatie vanuit de 
gemeente naar de (belanghebbende) inwoners. De wethouder verduidelijkte dat recent de afdeling 
communicatie is versterkt, waardoor aan dit terechte signaal tegemoet zal kunnen worden gekomen. 

Tenslotte kwam het initiatief raadsvoorstel kort aan de orde. Daarop worden enige verbeteringen 
aangebracht. De griffie zal de nieuwe versie a.s. vrijdag in notubox vervangen. 
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