
M O T H : I J 

datum H U K U \ •rr.'.-lcrni:: 

G R O E N L I N K S i t iuc i iwKKor^Sf - .n t . ' - ' iK u . l c i s 

Motie 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op maandag 
13 januari 2014 

Overwegende dat; 
- de raad van mening is met het uitvoeringsdocument "Kop en Schouders" 

in deze vorm, niet akkoord te kunnen gaan; 
- de raad de in dit document opgenomen inhoudelijke kaders prematuur 

acht; 
- eerst de eigen lokale visie op het sociale domein moet worden 

vastgesteld; 
- de raad het echter van belang vindt dat de regionale samenwerking met 

betrekking tot de uitvoeringsstructuur van het sociale domein moet 
kunnen doorgaan; 
het vaststellen van het lokale beleidskader voortvarend ter hand moet 
worden genomen; 

- De raad het van het grootste belang acht dat de inrichting van het sociale 
domein toegesneden moet zijn op de lokale noden en behoeften; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op 

aan de samenwerkende gemeenten mee te delen dat de raad niet heeft 
ingestemd met het uitvoeringsdocument document "met Kop en 
Schouders", 
aan deze gemeenten mee te delen dat wel akkoord wordt gegaan en deel 
zal worden genomen aan het instellen van een AKC, het opzetten van 
gemeentelijke wijkteams en het gezamenlijk contracteren van 
ondersteuning wanneer dit financieel voordeel met behoud van kwaliteit 
oplevert, 
in het eerste kwartaal van 2014 ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van het lokale beleidskader over te gaan tot het uitvoeren van wijkscans 
in de diverse wijken, 

- in samenspraak met de raad en belangenorganisaties een lokale 
"Kadernota sociaal domein" te ontwikkelen, waarin de beleids- en 
uitvoeringskaders worden vastgelegd. Deze nota dient uiterlijk voor half 
maart aan de raad ter besluitvorming te worden voorgelegd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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