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Raadsvergadering d.d.  : 13 januari 2014 

 

Besluit nummer   : RB13.0162 

 

Onderwerp   : ’Met Kop en Schouders, Uitwerking van strategische visie op de drie transities 

en transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO13.0184 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 12 november 2013; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op  

25 november 2013 en 7 januari 2014; 

 

besluit: 

 

1. het uitvoeringsdocument ‘Met Kop en schouders, Uitwerking van strategische visie op de drie transities 
en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, 2013’ vast te stellen, waarmee 
u ook besluit om institutionele aanpassingen door te voeren bij instellingen in het Sociaal Domein met 

ondersteunings-, toegangs-, beleids- en administratieve taken conform het uitvoeringsdocument 

alsmede dat noodzakelijke besluiten voortkomend uit deze aanpassingen in het eerste kwartaal van 

2014 vast te stellen. 

 

2. het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven bij de verdere inrichting van het 

Sociaal Domein conform het uitvoeringsdocument onderstaande kaders te hanteren: 

a. de rijksbijdrage van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet vast te stellen als budgettaire 

basis
1
 voor de uitvoering; 

b. de huidige budgetten met betrekking tot de Wmo, de WWB en de WSW binnen het Sociaal 

Domein te brengen; 

c. gemeenschappelijk ondersteuning te contracteren wanneer dit financieel voordeel oplevert; 

d. de toegang tot het gehele Sociaal Domein via de gemeentelijke wijkteams te organiseren; 

e. uitvoering te geven aan beleidsarme administratieve taken in het Regionaal Administratie- en 

Kenniscentrum (AKC); 

f. de uitvoeringskosten voor toegang administratie (AKC) per 1 januari 2015 zo laag als mogelijk 

vast te stellen; 

g. bij het opstellen van het inrichtingsplan ten minste het eigen personeel, contractpartners, 

ketenpartners en de klankbordgroep raad te consulteren. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 13 januari 2014. 

 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
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