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Motie.

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 4 augustus 2014;
gelezen de raadsinformatie brief no. RI14.0082 (2014) van 15 juli j l . inzake samenwerking sociaal domein;
gehoord de toelichting van de wethouder hierover in de informatieve bijeenkomst van 24 juli jl.;
overwegende:
dat de raad door instemming met het document "Met Kop en Schouders" besloten heeft tot een ambitieuze
visie op de uitvoering van de huidige en te decentraliseren taken in het Sociaal Domein binnen de regio op
de terreinen Jeugd, Zorg, Werk en Inkomen;
dat ten behoeve van de ondersteuning van de uitvoering van diverse taken besloten is een regionale
backoffice in casu een RAKC in te richten;
dat de raad in zijn vergadering van 19 mei j l . heeft gekozen voor deelname aan dit RAKC en ten behoeve
van desintegratiekosten een bedrag van € € 687.150,- beschikbaar heeft gesteld:
dat het besluit van het college van 15 juli j l . deze samenwerking te beëindigen niet behoort tot het door de
raad afgegeven mandaat aan het college;
dat op deze manier besluitvorming terug te draaien en regionale samenwerking onder druk te zetten,
onverstandig is en zelfs schadelijk voor de verdere organisatie van het proces dat moet leiden dat zorg,
ondersteuning en participatie aangeboden kan worden op die plekken waar het echt nodig is;
besluit:
Het college op te dragen op basis van het reeds afgegeven mandaat van de raad inzake samenwerking sociaal
domein het overleg met de regio te heropenen om deelname van Den Helder aan het RAKC te bewerkstelligen;
samenwerking in dit kader met de regio niet eerder op te zeggen dan op basis van een daarvoor aan de raad
voorgelegd inhoudelijk enfinancieelonderbouwd voorstel;
en gaat over tot de orde van de dag.
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