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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 69191 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 5 JUN 2020 

I Onderwerp: 1 Voortgang evaluatie Sociaal Domein Frvslán 

Kennisnemen van: 
De stand van zaken m.b.t. de voortgang van het evaluatietraject Centrumregeling Sociaal 
Domein Frvslän (SDF). 

Beste raadsleden, 

Via deze brief informeren we u over de voortgang van het evaluatietraject Centrumregeling 
Sociaal Domein Frvslán. Afgesproken is dat we u als raad periodiek informeren over de 
voortgang en uitkomsten van de evaluatie. In de voorgaande raadsbrief d.d. 24 maart 2020 
over de evaluatie van SDF bent u geïnformeerd over de aanpak. De evaluatie wordt 
uitgevoerd door Marcella Rijkschroeff en Dio Simmelink van Rijnconsult. 

Eerste inzichten naar aanleiding van de eerste fase: de verkenningsfase 
De eerste fase van de evaluatie is inmiddels afgerond. Het aanscherpen van de centrale 
vraagstelling is gerealiseerd na een eerste brede consultatie onder de gemeenten, SDF en de 
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frvslán. Uit deze eerste verkenning 
komen de volgende deelonderwerpen/rode draden naar voren die aandacht vragen in de 
tweede fase. 

• Doelstelling. Er lijkt geen sprake van een centrale overkoepelende (keten)doelstelling 
voor de samenwerking. De doelstelling uit de centrumregeling zelf blijkt niet 
voldoende. Dit toont zich in het beperkte inzicht in hoe de keten werkt en wie wat 
daarin te doen heeft. Informatie en communicatie wordt niet altijd gewogen in het 
licht van de samenwerking. Hierdoor wisselt het draagvlak voor besluitvorming 
bijvoorbeeld. 

• Sturing. Er zijn weinig concrete afspraken over het 'hoe' van de samenwerking. Dit 
heeft invloed voor op de mate van afbakening van het speelveld. De sturing is op dit 
moment vooral financieel ingestoken, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de druk 
op de lokale begrotingen. Dat geeft een gedeelde urgentie. De complexiteit van de 
samenwerking toont zich onder meer in de spanning op de centrale invulling versus 
lokale keuzevrijheid in de uitvoering. 
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• Samenwerking. Het vertrouwen tussen de partners in de samenwerking wisselt. Dit 
heeft niet alleen te maken met verhoudingen of sentiment uit het verleden. Er ligt 
ook een relatie met de wijze waarop informatie wordt gedeeld, de transparantie van 
het besluitvormingsproces en hoe de opdrachtgever- en opdrachtnemer relatie is 
gestructureerd. Dit beïnvloedt de uitwisseling van kennis die nodig is om meer 
complementair aan elkaar te kunnen zijn. 

• Borging. Een stabiel ketenproces is een basisvoorwaarde voor de dienstverlening aan 
de inwoners van de Friese gemeenten. Deze stabiliteit is alleen onderwerp van 
gesprek via de weg van de inhoud. En hoewel er wel over verhoudingen wordt 
gesproken, lijkt er in de samenwerking zelf weinig oog te zijn voor de kwaliteit van 
relaties. Dit betekent dat wanneer het spannend wordt het eigen belang van de 
spelers richting geeft aan de in te nemen positie. Dit was in het verleden nog 
scherper dan nu. De governance van de samenwerking is als fundament voor de 
samenwerking een veel besproken onderwerp. In formele zin gaat het hier om de 
centrumregeling, maar er is méér behoefte aan de borging van de samenwerking dan 
de regeling biedt via aanvullende afspraken (evt. via dit evaluatietraject). 

Aangescherpte vraagstelling 
Deze aangescherpte vraagstelling luidt nu als volgt: 'In hoeverre voldoet de huidige 
centrumregeling aan wat er met de samenwerking beoogd wordt?' 

Een doorvertaling naar de deelvragen levert de volgende vraagstelling op: 
1. Wat is het overkoepelende doel van SOF en welke activiteiten horen daar wel bij en 

welke horen daar niet bij? 
2. In welke mate zien de ketenpartners de huidige vorm van de governance als passend? 
3. Hoe beïnvloedt de communicatie het Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap? 
4. Welke onderwerpen zijn van belang voor een stabiele samenwerking in SOF verband? 

In de tweede fase start worden de gesignaleerde vraagstukken behandeld. In deze fase 
wordt met de opbrengst gezamenlijk voortgebouwd aan hetgeen nodig is om de 
samenwerking te verduurzamen. Daarnaast zal ook een historisch feitenrelaas worden 
opgenomen in het eindrapport. De eindevaluatie wordt verwacht conform planning in 
oktober van dit jaar 

De betrokkenheid van de gemeenteraad 
Mocht u als raad zelf actief betrokken willen worden bij de evaluatie, dan kunt u dat 
aangeven via de griffier. Er zal dan een extra processtap worden ingevoegd waarbij een 
evenwichtig beeld wordt gevormd van de wijze waarop de Friese raden de samenwerking 
voor ogen hebben. 

Na de oplevering van het evaluatieadvies volgt een traject waarin de uitkomsten van de 
evaluatie, aangevuld met andere overwegingen, worden geduid. Hiermee wordt het 
uiteindelijke besluitvormingsproces ingeluid. Over de inrichting van dit proces wordt u net 
na de zomervakantie geïnformeerd. Naar verwachting zal gezien een zorgvuldige 
besluitvorming dit proces niet zijn afgerond voor het eind van dit jaar zoals de regeling wel 
staat geduid. 



ZE ..........--~ 
GEMEENTE HARLINGEN 

Kamerbrief inzake zorg voor Jeugd 
Inmiddels hebben Minister De Jonge en Minister Dekker de uitgangspunten en eisen die het 
Rijk stelt aan regionale samenwerking in de Jeugdzorg naar buiten gebracht met de 
Kamerbrief van 20 maart 2020 met kenmerk 1663105-203241-J met als titel Perspectief voor 
Jeugd. De Ministers eisen dat er een Regionale Agenda Zorg voor Jeugd komt. Deze agenda 
beslaat, naast het benoemen van de regionale opgave en een stappenplan voor de 
transformatie van de Jeugdzorg, ook de organisatie van de inkoop van Jeugdzorg en het 
eenduidig organiseren van het hulpaanbod voor jeugdigen. De tweede eis is een regionale 
samenwerkingsvorm conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Het 
ontbreken of disfunctioneren van deze samenwerkingsvorm kan leiden tot ingrepen van de 
Ministers. 

De huidige samenwerking van de Friese gemeenten in de vorm van een centrumregeling kan 
worden gezien als de ondergrens die het Rijk stelt. Nader onderzocht zal worden hoe uit de 
bestaande elementen zoals bijvoorbeeld het Actieplan Foar Fryske Bern, een Regionale 
Agenda voort kunnen komen. Dit zal worden meegenomen in de tweede fase van het 
onderzoek. 

We verwachten u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over het 
evaluatieproces. 
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