
Transitie GR Sociaal 2021

Samen aan de slag



De nieuwe samenwerking in beeld



• Gemeenteraden geen deelnemer 
meer

• Raadsbevoegdheden (verordenende 
bevoegdheden; kaderstellende
plannen) kunnen niet aan SDD worden 
toegekend

• Raadsleden niet meer in algemeen 
bestuur; benoeming door en uit het 
college

• Dagelijks bestuur wordt aangewezen 
door en uit algemeen bestuur

• Dagelijks bestuur mag geen 
meerderheid hebben in algemeen 
bestuur

Gemeente GR Sociaal

College 
B&W 

College 
B&W Algemeen bestuurAlgemeen bestuur

Dagelijks 
Bestuur
Dagelijks 
Bestuur

Art. 13 lid 6 Wgr

Art. 14 Wgr

GR Sociaal als collegeregeling



Wat betekent dit nu voor u als raad?
De nieuwe GR heeft alleen bevoegdheden van de colleges van B&W, dus er worden geen 
raadsbevoegdheden overgedragen. Lokale raden gaan daarmee weer over de 
raadsbevoegdheden op het sociaal domein (primaat lokaal). Dat betekent dat de 
verordenende bevoegdheid bij de raad blijft, net als het vaststellen van kaderstellende
plannen. Voorbeelden zijn:
• Beleidsplan schuldhulpverlening
• Verordening Werk & Inkomen
• Verordening persoonlijk minimabudget
• Beleidsplan Wmo
• Verordening Wmo



Verantwoording schematisch weergegeven:• Inlichtingenplicht
• Dagelijks bestuur aan raad
• Voorzitter aan raad
• Algemeen bestuur aan raad
• Lid algemeen bestuur aan eigen 

college en raad
• College aan raad
• Ook actieve plicht onder nieuwe 

wet

• Verantwoording
• Dagelijks bestuur aan algemeen 

bestuur
• Algemeen bestuur aan niemand
• Leden algemeen bestuur aan 

eigen college
• College aan raad
• Leden algemeen bestuur aan 

eigen raad
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Wel inlichtingenplicht en verantwoording



Wat is het verschil in meest simpele vorm?

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar 
zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandaat worden geen 
bevoegdheden overgedragen. 

Rechtstreekse verantwoordelijkheid van het college

Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, 
inclusief de verantwoordelijkheid voor de uitoefening daarvan!

Indirecte verantwoordelijkheid van het college
(verlengd lokaal bestuur)

Waar gaat de GR straks wel en niet over?



• Mogelijkheid tot uitoefenen bevoegdheden

• Sturing op casusniveau (instructiemogelijkheid)

• Uitvoeringsverplichtingen
• Klachtbehandeling, beslissen op bezwaarschriften, afdoen WOB-verzoeken, 

archivering, toegang tot GBA-V enz.

• Juridische aansprakelijkheid

Wat betekent verantwoordelijkheid?



Taakverdeling, huidige GR sociaal domein
Delegatie van taken op gebied van:
• Participatiewet, 
• IOAW / IOAZ
• Maatwerkvoorzieningen Wmo
• De Wet kinderopvang, voor zover betrekking op de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van 

kinderopvang 
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
• WSW: het in samenhang met de Participatiewet (doen) uitvoeren van de Wsw, aangepaste arbeid en 

daarmee verband houdende vraagstukken op specifiek benoemde terreinen
In mandaat: 
• Wet op lijkbezorging
• Het doen van een verzoek tot instellen, verlengen of opheffen  schuldenbewind



Hoofdlijnennotitie, eerste contouren
• In de hoofdlijnennotitie is een eerste beeld neergelegd qua taakverdeling in 

het sociaal domein tussen gemeenten en GR. 
• 2 voorbeelden uit deze notitie:

Onderwerp Voorstel
Maatwerkvoorzieningen Wmo  Kaderstelling lokaal

 Nadere regels lokaal
 Delegatie op uitvoering (inclusief eventueel beleidsregels)

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  Kaderstelling lokaal
 Nadere regels lokaal 
 Mandaat voor uitvoering taken vroegsignalering, preventie, nazorg, zodat zowel 

gemeenten als GR bevoegd zijn bij deze taken
 Delegatie op overige uitvoering inclusief beleidsregels (o.a. curatieve trajecten)



Voorbeeld Wmo
• Allereerst het gaat bij de Wmo specifiek om de maatwerkvoorzieningen. De algemene 

voorzieningen blijven sowieso een lokale verantwoordelijk.
• De kaderstelling komt uw kant op, dat betekent dat u o.a. het beleidsplan en de 

verordening vaststelt. Wat staat daar dan grofweg in en over welke kaderstelling hebben 
we het dan?
Notitie Inhoud
Beleidsplan Wmo Een deel van de zaken voor de Wmo zijn opgenomen in de regionale visie op het sociaal domein, 

eveneens straks voor de vaststelling een lokale verantwoordelijkheid. Voor de volgende 
onderwerpen is een beleidsplan gemaakt: toegang, vroegsignalering, cliëntondersteuning, korte 
duiding van het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, de keuzemogelijkheid 
tussen aanbieders, borging continuïteit vd zorg, invulling van een tegemoetkoming op grond van 
artikel 2.1.7 en het meten van resultaten van de geïndiceerde ondersteuning.

Verordening 
Wmo

Procedureregels voor de melding, het onderzoek, het verslag, het ondersteuningsplan en de 
aanvraag, regels over de beoordeling van de aanspraak op een maatwerkvoorziening (o.a. 
toegangscriteria), criteria voor en de hoogte van een persoonsgebonden budget, afspraken rondom 
de eigen bijdrage, hoe om te gaan met intrekken, beëindigen en terugvorderen, hoe om te gaan met 
fraude en misbruik, kwaliteitseisen van de ondersteuning, cliëntenparticipatie en afspraken over 
indexering.



Voorbeeld Wmo
• De nadere regels worden niet gedelegeerd voor de Wmo, zo kunt u optimaal verbinding 

maken en houden tussen het lokale en regionale, tussen algemene en 
maatwerkvoorzieningen. Het gaat dan om het besluit:

• De uitvoering wordt in het voorstel gedelegeerd naar de GR, net als nu. Dat betekent o.a.:
• Dat de GR de meldingen oppakt, onderzoek, maatwerkvoorzieningen toekent, inkoop organiseert etc. Maar 

uiteraard wel gegeven het kader dat lokaal is vastgesteld.
• Gemeenten formeel op casusniveau niet anders kunnen beslissen. Idealiter zien we casuïstiek in de 

uitvoering met elkaar opgelost worden.
• Er een robuuste, flexibele dienstverlening regionaal blijft staan
• En de GR behoudt zelfstandig toegang tot het GBA

Wat Wat is de inhoud van deze kaders?

Besluit Wmo Het besluit bevat nadere regels over de verantwoording van 
persoonsgebonden budgetten, alle bedragen worden benoemd en alle 
kostprijzen van de maatwerkvoorzieningen worden beschreven. Er is 
gekozen om dit in de nadere regel op te nemen vanwege de 
gedetailleerde aard hiervan.



Voorbeeld schuldhulpverlening
• Ook bij schuldhulpverlening ligt uiteraard de kaderstelling lokaal. Dat houdt 

o.a. in dat het beleidsplan en de verordening lokaal worden vastgesteld. Wat 
staat daar dan grofweg in en over welke kaderstelling hebben we het dan?
Wat Wat is de inhoud van deze kaders?
Beleidsplan 
schuldhulp-
verlening

Het beleidsplan werkt het kader uit waarbinnen de taken schuldhulpverlening worden uitgevoerd. 
Het legt een verbinding met de regionale visie en de opgave bestaanszekerheid. Uitgewerkt wordt 
wat we willen bereiken met elkaar in de regio op het gebied van schuldhulpverlening, welke doelen 
en speerpunten er zijn en vervolgens hoe wordt samengewerkt, hoe het proces verloopt, welke 
ondersteuning door wie geboden kan worden, wat daarin belangrijk is, hoe we integraal aan de slag 
gaan en zijn in de regio en tot slot hoe de wettelijke tijden worden gewaarborgd in processen.

Verordening 
schuldhulp-
verlening

Deze ziet tot op afspraken over de beslistermijn bij de officiële aanvraag voor schuldhulpverlening.



Voorbeeld schuldhulpverlening
• De uitvoering wordt in het voorstel deels gedelegeerd naar de GR en, anders dan nu, deels 

gemandateerd. 
• Mandatering op de taken nazorg, vroegsginalering en preventie
• Delegatie op de overige (curatieve) trajecten. Dat betekent o.a.:

• Dat de GR én de gemeenten taken op het gebied van nazorg, vroegsginalering en preventie kunnen 
uitvoeren

• Dat wat regionaal voor de curatieve trajecten is opgebouwd aan dienstverlening blijft staan en robuust 
blijft (denk aan de infrastructuur zoals systemen, eisen, lidmaatschap NVVK, audits etc.). Uiteraard vindt 
de uitvoering plaats gegeven het kader dat lokaal is vastgesteld.

• Gemeenten formeel op casusniveau niet anders kunnen beslissen. Idealiter zien we casuïstiek in de 
uitvoering met elkaar opgelost worden.

• En de GR behoudt zelfstandig toegang tot het GBA



Afronding
• Ruimte voor vragen


