
UAO/U MOTIE REGIONALE AFSTEMMING SOCIAAL DOMEIN 

De Raad van Heemstede in vergadering bijeen op 27 november 2014; 

Constateert dat: 

• de gemeente Heemstede op bestuurlijk niveau deelneemt aan diverse regionale 
samenwerkingsverbanden 

• binnen deze samenwerkingsverbanden uitvoering wordt gegeven aan belangrijke taken van de 
individuele gemeenten op het sociaal domein 

• het taken betreft die burgers direct en ingrijpend kunnen raken 
• er bij bepaalde taken sprake is van gezamenlijke bekostiging 

Overwegende dat: 

• met het toenemen van het belang van de regionale samenwerking, ook waar deze een minder 
formeel karakter heeft, op regionaal niveau democratische controle gewenst is 

• bij de uitvoering van de decentralisaties zich allerlei onvoorziene problemen kunnen voordoen, 
zowel in de uitvoering als op beleidsniveau 

• de volksvertegenwoordiging van elke individuele gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid 
heeft op te komen voor de belangen van haar burgers 

• om dit op adequate wijze te doen ook op politiek niveau onderling overleg noodzakelijk is en 
onderlinge afstemming gewenst is 

• het belang van de materie rechtvaardigt om dat gestructureerd te organiseren 
• ook zorgaanbieders en werkpleinen regionaal georganiseerd zijn 
• gezien de samenstelling van de diverse samenwerkingsverbanden bij voorkeur samenwerking 

gezocht moet worden met de gemeenten van Zuid-Kennemerland 
• gezien met name het belang van de (gedecentraliseerde) zorgtakenjn ieder geval afstemming 

gezocht moet worden op het niveau van de Commissies Samenleving 

Verzoekt de griffie: 

• over deze regionale afstemming in overleg te treden met de griffies van Haarlem, Zandvoort, 
Bloemendaal en Haarlemmerliede/Spaarnwoude 

• vervolgens ten behoeve van de Raad met een voorstel te komen over de wijze waarop deze 
regionale afstemming het beste vorm gegeven kan worden 

• daarbij uit te gaan van twee bijeenkomsten van de Commissies Samenleving per jaar 
• waarin de portefeuillehouders gezamenlijk rapporteren over de stand van zaken 
• dit op te starten als een pilot voor 2015 zodat evaluatie door de Raad kan plaatsvinden 

Ondertekening en naam 
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