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Betreft: Bovenwettelijke taken sociaal domein Den Helder 2016  

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Uw gemeenteraad vroeg in uw vergadering van 10 november 2015 om een notitie waarin duidelijk 

gemaakt wordt: 

a) Welke bovenwettelijke taken de gemeente Den Helder uitvoert binnen het sociaal domein; 

b) Hoe de onder a) genoemde taken zich verhouden met de uitvoering ervan door onze 

buurgemeenten waarmee we binnen dit domein samenwerken; 

c) Voor hoeveel geld budgetten worden aangesproken voor de uitvoering van deze bovenwettelijke 

taken. 

U vroeg ons de notitie aan te bieden voorafgaand aan de behandeling van de kadernota 2017 – 2020.  

 

Met trots bieden wij u deze notitie aan. Wij hebben meer dan ooit de opdracht om de maatschappelijke 

participatie van zoveel mogelijk burgers te bevorderen. Door de grote decentralisaties uit het 

Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet is deze opgave aanzienlijk uitgebreid. 

Deze notitie maakt inzichtelijk op welke wijze wij met heel veel organisaties de specifieke uitdagingen in 

de stad aanpakken. 

 

Belangrijke thema’s zoals gezondheid, opvoeden en opgroeien, wonen, sociale samenhang, 
leefbaarheid, veiligheid, welzijn, (gezins)zorg, werk en inkomen komen samen in het sociaal domein 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kiezen wij bewust en veelvuldig voor een preventieve aanpak. 

Investeringen in onze jeugd zijn investeringen in de toekomst. Met de aanpak van leefomstandigheden 

waarin huishoudens zich bevinden bieden we perspectieven: talenten ontwikkelen en zo lang mogelijk 

zelfstandig mee kunnen (blijven) doen.  

 

De uitdagingen zijn groot. Daarbij hebben wij als centrumgemeente taken voor specifieke doelgroepen. 

Dat betekent dat er, in vergelijking met onze buurgemeenten, regionaal bovenwettelijk verschillen in 

keuzen en uitgaven bestaan. Wij baseren onze keuzen op de stedelijke context zoals samenstelling 

bevolking en huishoudens, demografische ontwikkeling, werkgelegenheid, inkomenssituatie, leefbaarheid 

en benodigde ondersteuning zoals zich die in onze gemeente voordoet. Interessant is hoe met Den 

Helder vergelijkbare gemeenten met deze materie omgaan en hoe onze gemeente zich daarmee 

verhoudt. Wij willen graag in overleg met uw monitorcommissie verkennen hoe, met gebruikmaking van 

‘open data’, dat inzicht kan ontstaan. 

 

Het sociaal domein neemt een substantieel deel van de gemeentebegroting in beslag en daarmee een 

even substantieel deel van ons beleid en de wijze waarop we dat binnen wettelijke en financiële kaders 

en in nauwe samenwerking met zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers omzetten in 

activiteiten en voorzieningen. Voor alle uitgaven is wel een wettelijke grondslag aanwezig. Het door u 

gevraagde onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke taken is niet tot op detailniveau te maken.   

 

We willen de stad en zijn inwoners mooier, sterker en gelukkiger maken. Het is onze verantwoordelijkheid 

om dat met deze middelen en binnen beoogde en afgesproken doelen te bereiken. 
 
Den Helder, 12 april 2016. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
  


