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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Eind april heeft u van ons onder begeleiding van een raadsinformatiebrief de startnotitie ‘Integraal Beleid 
Sociaal Domein’ ontvangen. In deze brief zetten wij uiteen dat de Corona-crisis ervoor zorgt dat de 
planning wijzigt en lichten we toe dat de besluitvorming in uw raad met één maand opschuift.  
 
KERNBOODSCHAP 
De huidige planning hield geen rekening met de effecten van de Corona-crisis. Onder invloed van deze 
crisis is gedeeltelijk personele inzetbaarheid op andere vlakken nodig gebleken. Dit betekent dat 
bespreking van de concept-beleidsnota na de zomer plaats zal vinden. Ook hebben wij ervoor gekozen 
het formele participatietraject niet tijdens het zomerreces uit te voeren. Per saldo schuift de vaststelling 
van het ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’ in uw raad met slechts één maand op. 
 
CONSEQUENTIES 
Hieronder hebben we de onderdelen uit de planning uit de startnotitie voorzien van hoe de planning ‘was’ 
en hoe de planning ‘wordt’.  
 

Nr. Werkzaamheden/activiteit Planning was Planning wordt Wie / overige opmerkingen 
1 Vaststelling startnotitie door 

college van B&W 
Begin april 2020 28 april vastgesteld College 

 
2 Consultatiegesprekken 

met  stakeholders 
maart- april 2020  april-mei 2020 Betrokken beleidsadviseurs 

& projectleider 
3 Besluitvorming  

Vaststellen concept-
beleidsnota voor advies 
partners en behandeling in 
raadscommissie 

16 juni 2020 7 juli 2020 
 

College 

4 Gelegenheid om op concept 
te reageren (incl. Op 

22 juni-3 
augustus  

31 augustus- 
12 oktober  

Partners/belanghebbenden  



  
 
 
 
  
  

 
Overeenstemming Gericht 
Overleg (OOGO) met het 
onderwijs) 

 

5 Bespreking raadscommissie 
concept-beleidsnota  

september  
 

14 september  Commissie B&A Welzijn 
(oordeelsvormend 
raadsvoorstel) 

6 Besluitvorming  
Vaststelling ontwerp-
beleidsnota (2, 4 en 
5   vormen input) 

27 oktober 2020 17 november 
 

College 

7 Besluitvorming  
Behandeling ontwerp-
beleidsnota  
(incl. reactienota inspraak 
v/h college) 

4e kwartaal 2020 dec. ‘20/ jan. ‘21 
 

Commissie 

8 Besluitvorming  
Vaststelling ‘Integraal Beleid 
Sociaal Domein 

4e kwartaal 2020 januari 2021 
 

Gemeenteraad 

 
 
Het streven is om de vaststelling van het ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’ in januari 2021 plaats te laten 
vinden. De situatie waar we ons in bevinden noodzaakt ons echter om voor wat betreft de planning 
voorzichtigheid te blijven betrachten. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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