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Motie 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 20 oktober 2014, 

Betreffende Transitieplan Sociaal Domein 

Datum: 20 oktober 2014 

Constaterend? dal;: 
De decentralisatie een grootschalige operatie is met verschillende beleidskaders. Deze 
grootschalige operatie - bijzondere- aandacht vraagt op het terrein van planning & control. De op 
dit moment opgestelde documenten (visie-, uitvoerings- en transitie document) geen aandacht 
besteden aan planning & control. In het transitieplan sociaal domein beleidsdoelstellingen 
ontbreken zoals bedoeld in artikel 2.1.2, lid 2 uit de wet maatschappelijke ondersteuning. 

Overwegende dat: 
• Het transitieplan Sociaal Domein, inhoudelijk een beperkt document is. Het transitieplan 

geeft weer wat al in de wet staat. Echter hoe dit gerealiseerd gaat worden blijft 
onduidelijk. Zo staat er - onder andere - in het document niet vermeld hoe de gemeente 
omgaat met gegevensuitwisseling en privacy op dat gebied; 

• De overlap tussen de decentralisatie en de Wet langdurige zorg ontbreekt; 
• De planning & control cyclus voor de raadsleden van essentieel belang is voor het goed 

kunnen uitvoeren van haar raadsfunctie; 
• De planning & control cyclus een groeidocument is welke in de periode van de 

transformatie (2015 - 2017) haar definitieve vorm moet krijgen; 
• De inwoners van Den Helder nog onvoldoende geïnformeerd zijn over de decentralisatie; 
• Het transitieplan sociaal domein op te zetten zoais bedoeld in artikel 2.1.2. van de Wet 

WMO 2015. 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

Na de vaststelling van het Transitieplan Sociaal Domein aan de hoofdstukken 3 
Participatie, 4 Jeugd en 5 Maatschappelijke ondersteuning toe te voegen: een paragraaf 
waarin concreet antwoord wordt gegeven op de vragen 'wat willen we bereiken', 'wat 
gaan we daarvoor doen', 'wie hebben we daarbij nodig', 'wat gaat dat kosten' en 'wat zijn 
de risico's'. Hierbij wordt voor elk onderdeel tevens inzichtelijk gemaakt op welke punten 
de gemeente beleidsvrijheid heeft om eigen keuzes te maken en wat daarin de 
beslispunten zijn. Besluiten die met het vaststellen van dit plan worden genomen en die 
ten dele in de verordeningen terug te vinden zullen zijn en besluiten die in de nabije 
toekomst nog genomen moeten worden; 
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2. Een hoofdstuk toe te voegen met een planning en control cyclus voor hele sociale 
domein; 

3. Als bijlage toe te voegen de hoofdlijnen van de contract afspraken met de 
contractpartners als kader stellend; 

4. Een hoofdstuk toe te voegen met een communicatie planning 3D, welke zo spoedig 
mogelijk van start gaat, ten behoeve van de inwoners van de gemeente Den Helder. 

Bovengenoemde punten dienen uiterlijk in de raadsvergadering van medio januari 2015 of zoveel 
eerder als mogelijk is, te worden voorgelegd. 

Namens de fracties van CDA, D66, Helder Onafhankelijk, PvdA en W D 

Ider Onafhankelijk CDA 

Idpstra Houtveen 
Lansdorp 
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