
Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van Burgemeester en Wethouders 

Datum: 17 mei 2017 

Kenmerk: 17ini01544 

Onderwerp: Jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek 

 
Aanleiding 

 

Op 14 februari 2017 hebben de colleges van de acht Achterhoekse gemeenten de notitie 
“Samenwerking in het sociaal domein in de Achterhoek” vastgesteld. Daarmee hebben de 
Achterhoekse gemeenten vastgelegd hoe en volgens welke structuur zij willen samenwerken.   
 
Nieuw in deze samenwerking is de rol van het Managers Overleg Sociaal Domein. Het MOSD is 
gestart met een inventarisatie van het werk wat er ligt en wat de komende tijd nog op ons afkomt.  
Het MOSD heeft in overleg met het PoHo Sociaal een prioritering aangebracht.    
 

Inhoud Mededeling 

 

De inventarisatie levert een lange actielijst op. In eerste aanleg willen wij in de Achterhoek, met 
gesloten beurzen, zo veel mogelijk projecten zelf oppakken. Maar dit lukt niet helemaal. Op enkele 
terreinen moet ook een inhaalslag worden gemaakt, met name op het gebied van de 
jeugdhulpverlening. Er is aanvullend op onze eigen inzet, externe inhuur noodzakelijk. Niet alleen 
vanwege de nodige capaciteit, maar ook vanwege de noodzakelijke expertise.  
Wij realiseren ons dat onderwerpen als gedwongen kader, jeugdreclassering, jeugdbescherming, 
crisisopvang, Veilig Thuis etc. voor gemeenten (relatief) nieuw zijn.  
Door toch zo veel mogelijk zelf te doen maken we ons deze onderwerpen eigen.  
  

In het jaarplan is voor alle actiepunten en projecten aangegeven welke urgentie er is, wanneer de 
actie wordt opgepakt, door wie of in welke vorm en wat de eventuele kosten ervan zijn. 
Door het vaststellen van het jaarplan door de acht Achterhoekse colleges, ligt er een duidelijke 
opdracht en is de samenwerking op de onderwerpen in het jaarplan niet vrijblijvend.  
 

We kunnen gerust stellen dat de transities nu in een afrondende fase zitten. Daarmee is de basis op 
orde. De focus komt de komende tijd steeds meer te liggen op de transformatie. Deels liggen hier 
lokale uitdagingen, maar voor een ander deel is Achterhoekbrede samenwerking noodzakelijk. Deze 
samenwerking wordt in het hierbij gevoegde ambitieuze jaarplan geconcretiseerd. 
 
Voor de uitvoering ervan zijn financiële middelen nodig, voor 2017 € 67.000,=.  
  
Daarbij willen wij nadrukkelijk stellen dat de afzonderlijke gemeenten de noodzakelijke resultaten bij 
individuele aanpak nooit  beter, sneller en/of goedkoper kunnen realiseren.  
 

Voor het overige verwijzen wij u naar het hierbij gevoegde jaarplan en het collegevoorstel. 
 
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: 

Jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek 
Collegevoorstel Jaarplan Sociaal Domein Achterhoek 
 



































 

Collegevoorstel 
 

Kenmerk  17int00322 Team   Welzijn en Onderwijs 

Datum  17 mei 2017 Behandeld door   T. Beskers 

College verg.  23 mei 2017 Mede adviseur   

Portefeuillehouder  B. Kuster, P. van de Wardt Programmamanager H. Burcksen 

Onderwerp  Jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek 

Voorgestelde beslissing  

1. Het jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek vaststellen 
2. De gemeentelijke bijdrage van € 67.000,= die in het jaarplan is opgenomen betaalbaar stellen 
 
 

Samenvatting van de beslissing(en):  
Nieuw in de regionale samenwerking is de rol van het Managers Overleg Sociaal Domein. Het MOSD is 
gestart met een inventarisatie van het werk wat er ligt en wat de komende tijd nog op ons afkomt.  
De inventarisatie levert een lange actielijst op.  
 
Het MOSD heeft het jaarplan met het PoHo Sociaal afgestemd.    

Raad  Na collegebesluit raadsmededeling aan de raad Openbaar: Ja  

OR/GO    

Consequenties voor   Medewerker   Medewerker 

Financiën  Ja H. Boesveld I&A  Nee  

P&O  Nee  Communicatie  Nee  

Inkoop  Nee     

Belangenvereniging/wijkraad  :  Nee 

 
Secretaris Burgemeester 

Wethouder 
Kuster 

Wethouder 
Sluiter 

Wethouder 
van de Wardt 

Wethouder 
Hengeveld 

Akkoord       

Bespreken 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

O Paraafstuk O Akkoord O Zie genomen beslissing 

 
Besluit B&W-vergadering    d.d. 
 
 
 
 

  



Collegevoorstel 
 
Onderwerp  : Jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. Het jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek vaststellen 
2. De gemeentelijke bijdrage van € 67.000,= die in het jaarplan is opgenomen betaalbaar stellen 
 

 
Aanleiding 
 
Het MOSD heeft een inventarisatie gemaakt van alle werkzaamheden die er liggen en de werkzaamheden 
die de komende maanden op ons afkomen. We kunnen stellen dat de transities inmiddels in een afrondende 
fase zit. Daarmee is de basis op orde. De focus komt de komende tijd steeds meer te liggen op de 
transformatie. Deels liggen hier lokale uitdagingen, maar voor een ander deel is Achterhoekbrede 
samenwerking noodzakelijk.  
De inventarisatie levert een lange actielijst op. In eerste aanleg willen wij in de Achterhoek, met gesloten 
beurzen, zo veel mogelijk projecten zelf oppakken. Maar dit lukt niet helemaal. Op enkele terreinen moet ook 
een inhaalslag worden gemaakt, met name op het gebied van de jeugdhulpverlening. Er is aanvullend op 
onze eigen inzet, externe inhuur noodzakelijk. Niet alleen vanwege de nodige capaciteit, maar ook vanwege 
de zoodzakelijke expertise.  
Het MOSD heeft het jaarplan (incl. de prioritering en de begroting) met het Poho-Sociaal besproken en 
afgestemd. Het Poho-Sociaal heeft ingestemd met het hierbij gevoegde (ambitieuze) jaarplan.  
In het jaarplan zijn alle projecten genoemd en in de bijlage is een actielijst sociaal domein opgenomen. 
Daarbij is aangegeven welke urgentie er is, wanneer de actie wordt opgepakt, door wie of in welke vorm en 
wat de eventuele kosten ervan zijn. 
Door het vaststellen van het jaarplan door de acht Achterhoekse colleges, ligt er een duidelijke opdracht en 
is de samenwerking op de onderwerpen in het jaarplan niet vrijblijvend.  
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• De regionale samenwerking in het Sociaal Domein krijgt een impuls 

• Het jaarplan 2017 kan in uitvoering worden genomen 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
 
1.1 Op 14 februari 2017 hebben de acht Achterhoekse colleges de notitie “Samenwerking in het sociaal 

domein in de Achterhoek” vastgesteld. Daarmee hebben de Achterhoekse gemeenten vastgelegd 
hoe en volgens welke structuur zij willen samenwerken. Als logisch gevolg daarop heeft het MOSD 
geïnventariseerd wat er aan werk ligt en welke werkzaamheden de komende tijd op ons afkomen.  
Het MOSD heeft in overleg met het Poho-Sociaal een prioritering aangebracht.  Uit de lijst blijkt dat 
samenwerking op de aangegeven onderwerpen noodzakelijk is. Door het vaststellen van het 
jaarplan door de acht Achterhoekse colleges, ligt er een duidelijke opdracht en is de samenwerking 
op de onderwerpen in het jaarplan niet vrijblijvend.  

 
2.1 Vanzelfsprekend probeert het MOSD de kosten goed te beheersen. Maar er moet, vooral op het 

terrein van de jeugdhulpverlening, een inhaalslag worden gemaakt. Willen we de actiepuntenlijst 
binnen afzienbare tijd afwerken, dan is het invliegen van externe capaciteit noodzakelijk. Maar niet 
alleen daarom is inhuur nodig. Er is ook externe expertise nodig. Wij moeten ons realiseren dat 
onderwerpen als gedwongen kader, jeugdreclassering, jeugdbescherming, crisisopvang, Veilig Thuis 
etc. voor gemeenten (relatief) nieuw zijn.  
Individueel kunnen gemeenten dit nooit beter, sneller en/of goedkoper regelen.  

 
 
Kanttekeningen 

a. De noodzakelijke externe capaciteit/expertise brengt uiteraard kosten met zich mee.  
Het MOSD probeert deze kosten te beperken en verwacht dat de inhuur, na het realiseren van het 
jaarplan, (verder) kan worden verminderd.      

 
  



 
Kosten, baten, dekking 
 
De aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 67.000,= wordt ten laste gebracht van de reserve Sociaal 
Domein. 
 
 
Uitvoering 
 
Planning 

• Collegebesluit op 23 mei 2017 

• Inmiddels is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden zoals genoemd in het jaarplan. 
 

Communicatie/participatie 
Naar verwachting nemen alle acht Achterhoekse colleges een eensluidend besluit. Dit wordt teruggekoppeld 
richting het PoHo Sociaal en het MOSD. 
De bijgevoegde raadsmededeling inclusief het Jaarplan 2017 Sociaal Domein Achterhoek ter kennisname 
toesturen naar de gemeenteraad alsmede de Sociale Raad Aalten.   
 
 
Evaluatie/verantwoording 
Via rapportages aan het PoHo Sociaal wordt regionaal verantwoording afgelegd.  
De managers in het MOSD hebben de taak om in eigen huis de portefeuillehouders en het college te 
informeren.  
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