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Bijgaand ontvangt u ter kennisname de twee brieven die vanuit onze regio naar mevrouw 

Jorritsma en de heer Plasterk zijn gestuurd over regionale samenwerking in het sociaal 

domein. U heeft eerder een concept van deze brieven ontvangen als bijlage bij de B&W nota 

Regionale samenwerking in het sociaal domein (kenmerk 2013.0031131 ). 
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Haarlem 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
T.a.v. mevrouw A. Jorritsma-Lcbbink 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 

Datum 30 mei 2013 
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2013/229823 

Onderwerp Regionale samenwerking in het sociaal domein 

Geachte mevrouw J orritsma, 

In de briefvan 18 april2013, die de Vereniging van Nederlandse Gcmeenten en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk verzonden, 
informeert u gemeenten over de werkwijze van de inventarisatie van regionale 
samenwerking in het sociaal domein. Met deze brief willen de gemeenten in de 
regio's Zuid-Kennemerland, IJmond\ Amstelland-Mecrlanden en de gemeenten 
Amsterdam en De Ronde Venen, een gezamenlijke reactie geven op de 
inventarisatie. 

Wij beperken ons in deze brieftot de taken op het door minister Plasterk geschetste 
b- en c- niveau. Het uitgangspunt voor onze gemeenten is immers: lokaal doen wat 
lokaal kan. Dat doet recht aan de belangrijkste reden waarom het Rijk taken in het 
sociale domein overhevelt naar de gemeenten. De gemeente is de meest nabije 
overheid. Door een lokale integrale aanpak, dichtbij onze bewoners, kunnen 
problemen vroeger gesignaleerd worden en effectiever en efficiënter worden 
aangepakt. Ook als gemeenten voor bepaalde taken bovenlokaal samenwerken, is 
het belangrijk om de uitvoering zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de lokale 
praktijk. 

Wij gaan uit van een gelaagde structuur van samenwerken. De geografische, 
sociaal-economische en demografische complexiteit in de noordelijke Randstad 
maakt een congruente samenwerking voor allerlei taken niet mogelijk en wenselijk. 
Op andere beleidsterreinen is dat eerder ook al gebleken, bijvoorbeeld bij de 
Veiligheidsregio's, de Regionale Uitvoeringsdiensten en de arbeidsmarktregio's. 
Dat betekent dat we in het sociaal domein op verschillende schaalniveaus 
samenwerken, conform de door u onderscheiden taken op b-en c-niveau. Het 
belangrijkste criterium voor samenwerking is goede en betaalbare maatschappelijke 
zorg en ondersteuning bieden aan onze bewoners. Efficiëntie, samenhang en 
robuustheid vinden wij aanvullend van belang. Dat leidt voor onze gemeenten tot de 
volgende analyse. 

1 De U mond-gemeenten versturen zelf een brief met een identieke inhoud. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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, Taken op b-niveau 
Taken op b-niveau moeten uitgevoerd worden op de schaal van een grote gemeente 
of op een intergemeentelijk of subregionaal niveau. In de regio Alnstelland en 
Meerlanden voldoet Haarlemmermeer zelfstandig aan dat criterium. Aalsmeer en 
Amstelveen, gezamenlijk 115.000 inwoners, hebben één ambtelijke organisatie 
voor hun integrale takenpakket. Voor de b-taken is deze organisatie daarom 
voldoende robuust. Robuustheid streven ook de gemeenten Diemen, Uithoorn en 
Ouder-Amstel na, binnen uitvoerig onderzoek naar ambtelijke samenwerking en 
samenwerking met Amsterdam. De Ronde Venen is hierbij ook betrokken. In de 
regio Kennemerland is er een samenwerkingsverband van de IJmond-gemeenten 
(Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) en van de gemeenten in Zuid
Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede en 
Zandvoort); op onderdelen werken deze twee subregio's ook met elkaar samen. 

Taken op c-niveau 
Taken op c-niveau vragen om een hogere schaalgrootte. Het gewenste schaalniveau 
verschilt per taak. Het kan gaan om een bovenregionaal of zelfs landelijk niveau. 
Wij gaan er vanuit dat het Rijk de gemeenten op korte termijn informeert over de 
taken die op landelijk niveau georganiseerd gaan worden. Als het gaat om de taken 
die om een (boven)regionale schaal vragen stelden wij al eerder, dat in het 
noordelijke deel van de Randstad niet gesproken kan worden van congruente 
regio's voor het sociale domein. Dat is ook niet nodig, want samenwerken kan op 
verschillende manieren. Wij kiezen voor samenwerkingsverbanden die recht doen 
aan de diversiteit en dynamiek die past bij het sociaal domein. Maatwerk boven 
blauwdruk dus. 

De regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Amstelland-Meerlanden en de gemeenten 
Amsterdam en De Ronde V enen vormen samen een gebied dat bestaat uit twee 
arbeidsmarktregio's en twee veiligheidsregio's2

• Taken op het gebied van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering organiseren we op het niveau van de 
veiligheidsregio(s). Binnen de buitencontouren van dit gebied ontstaat ook de 
hiervoor geschetste gelaagde structuur van samenwerkingsverbanden op het b- en 
c-niveau. 

2 We realiseren ons dat De Ronde Venen deel uitmaakt van de veiligheidsregio Utrecht. 
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Hoogachtend, 

Namens de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, 

Wethouder C.R. Larson 
(Ouder-Amstel) 

Namens de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Ilaarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Heemstede en Zandvoort, 

Burgemeester B .B. Schneiders 
(Haarlem) 

Namens de gemeente Amsterdam, 

Wethouder E. van der Burg 

Namens de gemeente Haarlemmermeer, 

Burgemeester drs. Th.L.N. Weterings 
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Namens de gemeente De Ronde Venen, 

Wethouder E. Spil 
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Onderwerp Regionale samenwerking in het sociaal domein 

Geachte heer Plasterk, 

In de briefvan 18 april2013, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk verzonden, 
informeert u gemeenten over de werkwUze van de inventarisatie van regionale 
samenwerking in het sociaal domein. Met deze brief willen de gemeenten in de 
regio's Zuid-Kennemerland, llmond\ Amstelland-Meerlanden en de gemeenten 
Amsterdam en De Ronde Venen, een gezamenlijke reactie geven op de 
inventarisatie. 

Wij beperken ons in deze brieftot de taken op het door minister Plasterk geschetste 
b- en c- niveau. Het uitgangspunt voor onze gemeenten is immers: lokaal doen wat 
lokaal kan. Dat doet recht aan de belangrijkste reden waarom het Rijk taken in het 
sociale domein overhevelt naar de gemeenten. De gemeente is de meest nabije 
overheid. Door een lokale integrale aanpak, dichtbij onze bewoners, kunnen 
problemen vroeger gesignaleerd worden en effectiever en efficiënter worden 
aangepakt. Ook als gemeenten voor bepaalde taken bovenlokaal samenwerken, is 
het belangrijk om de uitvoering zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de lokale 
praktijk. 

Wij gaan uit van een gelaagde structuur van samenwerken. De geografische, 
sociaal-economische en demografische complexiteit in de noordelijke Randstad 
maakt een congruente samenwerking voor allerlei taken niet mogelijk en wenselijk. 
Op andere beleidsterreinen is dat eerder ook al gebleken, bijvoorbeeld bij de 
V eiligheidsregio' s, de Regionale Uitvoeringsdiensten en de arbeidsmarktregio' s. 
Dat betekent dat we in het sociaal domein op verschillende schaalniveaus 
samenwerken, conform de door u onderscheiden taken op b- en c-niveau. Het 
belangrijkste criterium voor samenwerking is goede en betaalbare maatschappelijke 
zorg en ondersteuning bieden aan onze bewoners. Efficiëntie, samenhang en 
robuustheid vinden wij aanvullend van belang. Dat leidt voor onze gemeenten tot de 
volgende analyse. 

1 De IJ mond-gemeenten versturen zelf een brief met een identieke inhoud. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Taken op b-niveau 
Taken op b-niveau moeten uitgevoerd worden op de schaal van een grote gemeente 
of op een intergemeentelijk of subregionaal niveau. In de regio Am stelland en 
Meerlanden voldoet Haarlemmermeer zelfstandig aan dat criterium. Aalsmeer en 
Amstelveen, gezamenlijk 115.000 inwoners, hebben één ambtelijke organisatie 
voor hun integrale takenpakket. Voor de b-taken is deze organisatie daarom 
voldoende robuust. Robuustheid streven ook de gcmeenten Diemen, Uithoorn en 
Ouder-Amstel na, binnen uitvoerig onderzoek naar ambtelijke samenwerking en 
samenwerking met Amsterdam. De Ronde Venen is hierbij ook betrokken. In de 
regio Kennemerland is er een samenwerkingsverband van de IJ mond-gemeenten 
(Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) en van de gemeenten in Zuid
Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede en 
Zandvoort); op onderdelen werken deze twee subregio's ook met elkaar samen. 

Taken op c-niveau 
Taken op c-niveau vragen om een hogere schaalgrootte. Het gewenste schaalniveau 
verschilt per taak. Het kan gaan om een bovenregionaal of zelfs landelijk niveau. 
Wij gaan er vanuit dat het Rijk de gemeenten op korte termijn informeert over de 
taken die op landelijk niveau georganiseerd gaan worden. Als het gaat om de taken 
die om een (boven)regionale schaal vragen stelden wij al eerder, dat in het 
noordelijke deel van de Randstad niet gesproken kan worden van congruente 
regio's voor het sociale domein. Dat is ook niet nodig, want samenwerken kan op 
verschillende manieren. Wij kiezen voor samenwerkingsverbanden die recht doen 
aan de diversiteit en dynamiek die past bij het sociaal domein. Maatwerk boven 
blauwdruk dus. 

De regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Amstelland-Meerlanden en de gemeenten 
Amsterdam en De Ronde Venen vormen samen een gebied dat bestaat uit twee 
arbeidsmarktregio's en twee veiligheidsregio's2

• Taken op het gebied van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering organiseren we op het niveau van de 
veiligheidsregio(s). Binnen de buitencontouren van dit gebied ontstaat ook de 
hiervoor geschetste gelaagde structuur van samenwerkingsverbanden op het b- en 
c-nivcau. 

2 We realiseren ons dat De Ronde Venen deel uitmaakt van de veiligheidsregio Utrecht. 



Haarlem 
3 

Hoogachtend, 

Namens de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, 

Wethouder C.R. Larson 
(Ouder-Amstel) 

Namens de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Heemstede en Zandvoort, 

Burgemeester B .B. Schneiders 
(Haarlem) 

Namens de gemeente Amsterdam, 

Wethouder E. van der Burg 

Namens de gemeente Haarlemmermeer, 

Burgemeester drs. Th.L.N. Weterings 
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Namens de gemeente De Ronde Venen, 

Wethouder E. Spil 


