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Geachte heer van Eek, 

Op 2 juli 2013 ontvingen wij uw rapport over de decentralisaties in het sociale domein. 
Met grote interesse hebben wij uw rapport gelezen. U doet een aantal aanbevelingen 
dat voor een zeer belangrijk deel betrekking heeft op de kaderstellende rol van de 
gemeenteraad. In deze brief geven wij u onze reactie op deze aanbevelingen. 

Inleiding. 
Het is evident dat de gemeente Albrandswaard net als alle andere gemeenten in 
Nederland de komende jaren voor een grote opgave staat in het sociale domein. 
Nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van de AWBZ, Jeugdzorg en de 
Participatiewet komen op ons af. Vanaf 2011 werken de BAR gemeenten op veel 
terreinen samen. Gelet op de complexiteit en omvang van deze nieuwe 
gedecentraliseerde verantwoordelijkheden was het voor de gemeente Albrandswaard 
snel duidelijk dat ook deze uitdaging samen met de gemeenten Barendrecht en 
Ridderkerk opgepakt zou worden. 

Kaderstelling. 
U schrijft dat de afzonderlijke startnotities globaal van aard zijn. Daardoor krijgt de 
gemeenteraad nog niet de mogelijkheid om goed vinger aan de pols te houden. 
Naar hun aard zijn de decentralisaties zeer complex. In dit proces is het zowel voor 
ons college als de gemeenteraad zoeken naar de balans tussen informeren en 
geïnformeerd worden. Werkende weg worden op inhoud en proces keuzes gemaakt 
die soms ook weer moeten worden bijgesteld. Wij realiseren ons dat het voor 
gemeenteraadsleden lastig is om zich deze complexe materie eigen te maken en 
kaders te stellen. Ondanks alle complexiteit rekenen wij het tot onze taak alles in het 
werk te stellen de raad te helpen zijn positie als kadersteller waar te maken. Een 
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concreet voorbeeld om de gemeenteraad nog beter te faciliteren is de instelling van 
een Klankbordgroep vanuit de raad die een belangrijke rol vervult in de interactie met 
de gemeenteraad. 
Met deze Klankbordgroep zullen wij ook de mogelijkheden bespreken van een 
themacarrousel. 

Informatie. 
Wij zijn met u van mening dat het belangrijk is om de gemeenteraad continue te 
informeren. Het gaat immers om een van de belangrijkste faakovërdrachten van het 
Rijk naar gemeenten van de afgelopen jaren met grote maatschappelijke impact. Wij 
realiseren ons ook dat wij bij de start van dit proces hier onvoldoende in geslaagd zijn. 
Wij geven toe dat het ook voor ons college grote inspanningen heeft gevraagd om 
overzicht te houden over deze nieuwe, ingewikkelde materie en alle verbanden die 
bestaan tussen inhoudelijke en procesmatige facetten. 
Wij zijn in de informatievoorziening continue op zoek naar verbetering. De huidige 
stand van zaken is dat de gemeenteraad door middel van de bestuurlijke planning en 
periodiek geactualiseerde stand van zaken-overzichten wordt geïnformeerd over de 
voortgang in het proces met een referentie aan de kaders die de raad heeft gesteld. 
Maandelijks verschijnt er daarnaast een informatiebrief met daarin algemene 
informatie inclusief de actualiteiten van dat moment. In overleg met de Klankbordgroep 
zullen wij blijven inspelen op de behoeften van de gemeenteraad. 

Scenario's/varianten. 
U beveelt ons aan om inzichtelijk te maken ten aanzien van welke thema's, wanneer 
en op welke wijze de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren kan brengen over te 
maken keuzes. Wij vinden dit een terechte aanbeveling waaraan wij inmiddels gevolg 
geven. Zo hebben wij een bestuurlijke planning opgesteld op basis waarvan wij dé 
gemeenteraad informeren. In deze planning staan de mijlpalen van het 
decentralisatieproces benoemd. Het biedt inzicht wie op welk moment waarover een 
besluit dient te nemen. In overleg met de Klankbordgroep verfijnen wij deze 
bestuurlijke planning. Hierbij zullen wij ook de financiële gevolgen betrekken, zoals die 
door het Ministerie waarschijnlijk gemeld zullen worden in de septembercirculaire. 

Overzichtsrapportage. 
De overzichtsrapportage van het "Vergelijk en Leer"-onderzoek in 7 gemeenten 
hebben wij met belangstelling gelezen. 

Tot slot van deze bestuurlijke reactie danken wij u voor het onderzoek en de 
aanbevelingen daarin. Het is zeer belangrijk dat.de gemeenteraad als kaderstellend, 
controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan continue wordt geïnformeerd over 
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deze belangrijke overheveling van taken van Rijk naar gemeenten. Wij vertrouwen 
erop dat u deze bestuurlijke reactie zult verwerken in het onderzoek. 

Hoogachtend, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 
de burgemeester de secre 

an 

J 

drs. Hans-Christoph Wagner 


