
 
Amendement 
 
Raadsvergadering 10 maart 2016 
Onderwerp: Toekomst Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
 
Constaterende dat: 
x het college voorstelt om “in de fusiedocumenten het advies aan de nieuw te vormen gemeente 

Waadhoeke op te nemen om per 1 januari 2020 het Sociaal Domein onder directe gemeentelijke 
sturing te brengen; 

x het collegevoorstel slechts ten dele voldoet aan de intenties van de herindeling die tot de 
gemeente Waadhoeke moet leiden; 

x het streven naar een eigen afdeling sociale zaken van de nieuw te vormen gemeente van de 
meet af deel uit maakte van de herindelingsoperatie. 

 
Overwegende dat: 
x realisatie blijkens uit bijgaande onderbouwing toch tot de mogelijkheid behoort (zie memo); 
x de voordelen van onderstaande actie voor alle betrokken partijen groot zijn; 
x ook Leeuwarderadeel met ingang van 1 januari 2018 onttrokken moet worden uit de Dienst; 
x altijd gecommuniceerd is met de inwoners dat wij een eigen afdeling willen (minder 

gemeenschappelijke regelingen); 
x als kader geldt dat er geen dure uittredingsgelden worden betaald;  
x dit voorstel kan worden getypeerd als “an offer they cannot refuse…….” 
Voor nadere onderbouwing zie bijgaande memo.  
 
Stelt voor: 
Het conceptbesluit bij het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2016 als volgt te 
wijzigen: 
1. In principe met ingang van 1 januari 2018 het Sociale Domein onder directe sturing te brengen 

van de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke; 
2. Hiertoe met de colleges van de participerende gemeenten in de Dienst SoZaWe Noardwest 

Fryslân, aangevuld met gemeenten die indirect betrokken zijn bij deze herindeling, tot een 
gezamenlijke initiatief te komen dat moet leiden tot de realisatie van het onder 1. genoemd besluit. 

3. Uiterlijk 1 juni 2016 dient over de mogelijkheid om tot een gezamenlijk initiatief te komen, 
instemming te zijn verkregen van de participerende gemeenten in de Dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, aangevuld met gemeenten die indirect betrokken zijn bij deze herindeling. 

4. Indien de onder 3 bedoelde instemming niet op 1 juni 2016 is verkregen in de fusiedocumenten 
het advies aan de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke op te nemen om per 1 januari 2020 
het Sociale Domein onder directe gemeentelijke sturing te brengen. 

5. In de verdere opbouw van de nieuwe gemeentelijke organisatie hiermee rekening te houden. 
6. Indien een gezamenlijk initiatief niet kan worden gerealiseerd zal vanuit de gemeenten de 

beleidskant van de Gemeenschappelijke Regeling op zo kort mogelijke termijn, tenminste voor 
31-12-2016, onder directe gemeentelijke sturing worden gebracht. 

7. Met betrekking tot het advies genoemd onder 4 de opdracht te verlenen aan de stuurgroep om 
verschillende scenario's en hun juridische en financiële consequenties in kaart te brengen als 
onderlegger voor definitieve besluitvorming door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente 
Waadhoeke. 

8. Het hiervoor gestelde kenbaar te maken aan het bestuur van de Dienst SoZaWe Noardwest 





Fryslân.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Fractie PvdA 
Fractie FNP 
Fractie D66 
Fractie Groen Links 
Fractie Christen Unie 
 


