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MEMO van het college aan de raad 
Memo 

Datum : 11 september 2014 
Zaaknummer : BB14.00229 
Documentnummer : 14.B001250 
Aan : Gemeenteraad 
Van : College 
Onderwerp : Beantwoording motie: uitwerking inrichtingskaders 

klantproces sociaal domein BUCH 
Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu 
Inlichtingen bij : Laureen Hulskamp/Geralien Knopert 
memo aan de raad Beantwoording motie: uitwerking inrichtingskaders klantproces sociaal domein BUCH 

 
Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de Raadscommissie 9 

september 2014 door Jan Mesu 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

 
Aanleiding 
Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 is bij de behandeling van de nota Integraal 
Dienstverleningsmodel tot het Sociale Domein BUCH-gemeenten een motie ingediend door 
D66, Kies Lokaal, PvdA en gemeentebelangen. Tijdens deze vergadering heeft wethouder 
Mesu toegezegd om in september 2014 terug te komen op de punten van de motie tijdens 
de behandeling van het implementatieplan.  
 
Op 9 september 2014 heeft de algemene raadscommissie gesproken over het 
implementatieplan awbz. In dit plan zitten veel aanknopingspunten voor de beantwoording 
van de vragen van de motie, maar er is niet expliciet verwezen naar de motie.  
 
Naar aanleiding van de behandeling van het implementatieplan wil de wethouder toelichten 
wat de huidige stand van zaken is van de voorbereiding op de implementatie en hoe de 
punten die zijn aangegeven in de motie hierin naar voren komen.  
 
Kernboodschap  
Het college zal in 2015 een inkoopbeleidsplan 2016 BUCH opstellen. De inspanningen zijn 
er op dit moment echter op gericht om de inkoop voor 2015 georganiseerd te krijgen. De 
plannen die voor 2015 worden uitgewerkt vormen belangrijke bouwstenen voor het 
inkoopbeleidsplan 2016. Volgend jaar hebben we echter praktijkervaring en is er minder 
tijdsdruk. Uw raad zal, vanuit haar verantwoordelijkheid, bij de opstelling van het 
inkoopbeleid worden betrokken.   
 
Voor 2015 wordt -zoals gezegd- gewerkt aan de organisatie van de inkoop. Dit gebeurt in 
regio Alkmaar verband, op grond van de overeengekomen centrumregeling inkoop. In april 
2014 heeft ons college ingestemd met het afsluiten van de centrumregeling. Vanaf dat 
moment is er gewerkt aan het uitrollen van die regeling. Eerst is een basisovereenkomst 
sociaal domein Wmo opgesteld. Deze basisovereenkomst is de intentieverklaring over de 
inkoop tussen de gemeenten en zorgaanbieders. Het college heeft de basisovereenkomst op 
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26 augustus 2014 vastgesteld en is u bij de stukken implementatieplan awbz ter 
kennisgeving aangeboden.  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan een deelovereenkomst tussen gemeenten en aanbieders 
die maatwerkvoorzieningen leveren voor de begeleiding van kwetsbare burgers. Als 
onderlegger hiervoor geldt een programma van eisen maatwerkvoorzieningen. Beide 
documenten zijn op dit moment in concept klaar. In dit programma van eisen zijn algemene 
voorwaarden uitgewerkt, minimale eisen aan de zorgaanbieder en een pakket van eisen voor 
de inkoop. Het programma van eisen en de deelovereenkomsten worden op 30 september in 
het college vastgesteld. Het zijn uitvoeringsdocumenten en is een collegebevoegdheid. 
Beide documenten worden ter informatie aan uw raad aangeboden, overeenkomstig 
afspraken in de centrumregeling.  
 
Motie  
In de deelovereenkomst en het programma van eisen wordt op adequate wijze invulling 
gegeven aan de aandachtspunten 1, 2, 3 en 4 van de motie. 
 
Aandachtspunt 5 van de motie wordt uitgewerkt in het vierde kwartaal van 2014. Dan wordt 
een privacyprotocol opgesteld. Dit protocol vormt een uitvoeringspunt van het 
implementatieplan integraal dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH gemeenten. De 
vaststelling is een collegebevoegdheid.  
 
Aandachtpunt 6 is verwerkt in het integrale dienstverleningsmodel dat uw raad in juni 2014 
heeft vastgesteld.  
 
Aandachtspunt 7 is opgenomen in het implementatieplan toegang dat op 30 september aan 
het college ter vaststelling wordt aangeboden. Dit is een uitvoeringsdocument en is geen 
raadsbevoegdheid 
 
Aandachtspunt 8 betreft de planning. In deze memo is een aantal documenten genoemd, 
waarin de uitwerking is opgenomen en welke besluitvormingsmomenten daarbij horen. Ter 
verduidelijking is bijlage 1 bijgevoegd. Hierin vindt u de bestuurlijke planning.   
 
 
Bijlagen  
 Bestuurlijke planning   
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