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Geachte leden van de raad,
Via deze brief wil het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR)
Stadsbank Oost Nederland (hierna SON) u informeren over enkele belangrijke
ontwikkelingen.
Het gemeentelijk sociaal domein is de laatste jaren volop in beweging. Met de
decentralisaties op het gebied van werk en inkomen, zorg en jeugd hebben gemeenten
meer verantwoordelijkheden gekregen. De krimpende budgetten zorgen er daarnaast
voor dat gekeken moet worden naar nieuwe manieren om sociale problematiek aan te
pakken en de gemeentelijke dienstverlening hierop in te richten. Dit geldt ook voor de
taken op het gebied van schulddienstverlening.
Voor het Algemeen Bestuur van de GR SON is dit aanleiding geweest om het
dienstverleningsmodel van de SON te herijken en deze aan te sluiten bij de nieuwe
situatie. In 2014 heeft het Dagelijks Bestuur in samenwerking met het ambtelijk platform
van de in de GR deelnemende gemeenten een nieuw dienstverleningsmodel voor de SON
ontwikkeld. Dit dienstverleningsmodel is o.a. uitgewerkt in het rapport ‘Maatwerk in
solidariteit’ dat onder leiding van oud-burgemeester Spekreijse is opgesteld.
Het nieuwe dienstverleningsmodel kent twee pijlers. Er wordt gewerkt met een vaste
(gemeenschappelijke) basis in dienstverlening voor alle 22 gemeenten. Daarnaast krijgen
individuele gemeenten de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in het
dienstverleningspakket van de SON. De SON werkt daarmee vraaggericht, biedt
maatwerk en kan zo adequaat inspelen op lokale behoeften en initiatieven.
Met de vaststelling van het rapport ‘Maatwerk in solidariteit’ heeft het Algemeen Bestuur
op hoofdlijnen de koers van de ontwikkeling van de SON voor de komende jaren
vastgelegd. Op dit moment wordt het dienstverleningsmodel nader uitgewerkt.
Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid de SON een grotere rol te geven bij het
bieden van beschermingsbewind. Deze lijn wordt nader uitgewerkt met als doel de
stijgende kosten voor beschermingsbewind te beheersen en meer zicht te krijgen op de
groep die aangewezen is op deze voorziening. Daarnaast gaat de uitwerking in op de
gevolgen van het nieuwe dienstverleningsmodel op de gemeentelijke
financieringssystematiek. Hierover beslist het Algemeen Bestuur in de zomer van 2015.
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Het besluit van het Algemeen Bestuur wordt vervolgens in de 2e helft van 2015 aan alle
afzonderlijke raden ter besluitvorming voorgelegd.
Tegelijkertijd met de besluitvorming over het nieuwe dienstverleningsmodel wordt u als
raad gevraagd een besluit te nemen over de wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling (GR).De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (hierna WGR) is op 1 januari
2015 gewijzigd. Een gevolg hiervan voor de GR SON is dat expliciet een keuze gemaakt
moet worden voor de wijze waarop het bestuur van de GR wordt samengesteld. Het
initiële voorstel van het Dagelijks Bestuur is om het openbaar lichaam SON aan te sturen
via de collegeregeling. Binnen de collegeregeling wordt het bestuur van het openbaar
lichaam samengesteld uit de leden van de colleges van de aan de GR SON deelnemende
gemeenten. Dit is een voortzetting van de huidige wijze waarop de GR SON wordt
bestuurd.
De keuze voor de collegeregeling verandert weinig aan de betrokkenheid van de
gemeenteraden. Toch hecht het Dagelijks Bestuur aan adequate informatievoorziening.
Daarom wordt na de zomer een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om u als raad te
informeren over de inhoud van het nieuwe dienstverleningsmodel en de gevolgen van het
voorstel om het bestuur van de SON samen te stellen via de collegeregeling. De
uitnodiging hiervoor volgt. Het Dagelijks Bestuur gaat ervan uit u hiermee op adequate
wijze voor te bereiden op de daadwerkelijke besluitvorming over de wijziging van de GR
in de 2e helft van 2015.

Hoogachtend,

P.G. Welman
Voorzitter Dagelijks Bestuur GR Stadsbank Oost Nederland
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