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1 Onderwerp: [Evaluatie centrumregeling Sociaal Domein Fryslän 

Kennisnemen van: 
Het evaluatietraject Centrumregeling Sociaal Domein Frysl~n (SDF). 

Beste raadsleden, 

Met deze brief informeren we u over het evaluatietraject wat per 1 januari 2020 in gang is 
gezet met betrekking tot de Centrumregeling Sociaal Domein Fryslän. De hieronder 
toegelichte aanpak is op 28 november 2019 vastgesteld door het 
"portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein", het bestuurlijke overlegorgaan dat ten 
behoeve van de (uitvoering) van deze regeling is ingesteld. De evaluatie zal worden 
uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. 

Aanleiding 
Sinds de invoering van de Decentralisaties in 2015 hebben de Friese gemeenten op een 
breed palet aan voorzieningen gezamenlijk uitvoering hieraan gegeven. Dat we moeten 
samenwerken staat buiten kijf, maar hoe we moeten samenwerken, is nog steeds een 
zoektocht. De evaluatie die nu wordt opgestart, kunnen we beschouwen als een onderdeel 
van dit zoekproces. 

In de Centrumgemeenteregeling 2018 is opgenomen dat de regeling voor oktober 2020 
wordt geëvalueerd. De huidige regeling is getroffen voor onbepaalde duur. Maar voor de 
taken en bevoegdheden waarvoor geen wettelijke verplichting tot samenwerking bestaat 
eindigt de samenwerking op 31 december 2021, tenzij gemeenten naar aanleiding van de 
evaluatie besluiten de samenwerking na die datum voor te zetten. Daar waar wel een 
wettelijke plicht bestaat, zal - als er niets gebeurt - de huidige afspraken blijven gelden. De 
evaluatie zal zicht geven op de verdere verbetering van de samenwerking en de diepgang 
ervan op die onderdelen die nu of in de toekomst niet verplicht zijn. 

Omdat de evaluatie is voorzien in de regeling, is besloten dat er gebruik wordt gemaakt van 
de positie van de gemeente Leeuwarden als centrumgemeente voor de formaliteiten van de 
evaluatie, zoals het formeel opdrachtgeverschap naar de extern procesbegeleider. 
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Parallelle ontwikkelingen 
Er is een landelijk debat over de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van Jeugd 
enWmo 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, onder meer door - het jeugddomein  
uittredende gemeenten, terugtrekkende instellingen en daarmee mogelijke discontinuïteit in 
functies. De Ministers VWS en J&V hebben in Kamerbrief van 7 november 2019 
aangekondigd de 
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te herordenen. Ook Beschermd Wonen 
wordt hierin betrokken. Streven van minister van VWS is om in maart 2020 met een 
Kamerbrief te komen. Deze brief kan van grote invloed zijn op de keuzes in onze 
samenwerkingsmogelijkheden in het sociaal domein. 

Op de te onderzoeken beleidsterreinen vinden ook ontwikkelingen plaats die hun invloed op 
dit evaluatieproces hebben. De uit te werken afspraken vanuit het Regionaal Plan 
Beschermd Wonen kunnen invulling geven aan de wijze waarop we als Friese gemeenten 
samenwerken. En ook de aanbevelingen uit de Eindrapport van de Taskforce Jeugd bepalen 
wat een ordentelijke uitvoering van de Jeugdzorg in Friesland aan samenwerking vraagt. 
Tevens wordt een nieuwe aanbesteding Specialistische Jeugdzorg gestart om de 
aanbevelingen van de Taskforce per 2022 te vertalen naar nieuwe {contractuele) afspraken 
met jeugdzorgaanbieders. Daarvoor zal binnenkort {mei 2020) een nieuw 
aanbestedingstraject opgestart worden. 

Met betrekking tot het onderzoek 

Centrale vraagstelling 
Omdat de samenwerking in het sociaal domein verder reikt dat wat er in de 
centrumgemeente-regeling is afgesproken, is besloten om de buiten de regeling opgepakte 
samenwerkingsvormen rond de WMO en Jeugdzorg te betrekken bij het onderzoek. Hiermee 
wordt de hele samenwerking {en niet alleen de regeling) in het evaluatieonderzoek 
betrokken. Deze zaken zijn niet vastgelegd in regeling, maar hiervoor geldt wel een 
centrumgemeenterol voor de gemeente Leeuwarden, en zijn vaak wel {deels) neergelegd bij 
de uitvoeringsorganisatie SDF. We noemen de sturingsproblematiek jeugd {Taskforce Jeugd), 
Actieplan "foar fryske bern", en de Aanpak personen met verward gedrag. 

In het algemeen hanteren we de volgende centrale vraag als leidraad voor de evaluatie: 
1. Heeft de samenwerking sinds de herziening bereikt wat de Friese gemeenten vooraf 

met deze samenwerkingsvorm hebben beoogd {successen en knelpunten)? 
2. Welke opvattingen bestaan er bij de Friese gemeenten over omvang, de inhoud en 

de doelstellingen van de toekomstige samenwerking in het sociaal domein? Welke 
borging past hierbij en in welke uitvoeringsstructuur? 
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Extern procesbegeleider 
Er is begin maart besloten om Marcella Rijkschroeff van het bureau Rijnconsult als extern 
procesbegeleider aan te trekken die dit traject begeleidt. Door het inschakelen van een 
extern procesbegeleider voorkomen we dat de deelnemers, en daarmee 
onderzoeksobjecten, van deze evaluatie met een dubbele pet worden geconfronteerd. Deze 
procesbegeleider is op diverse vergelijkbare trajecten actief geweest. De opdracht wordt in 
eerste instantie beperkt tot de eerste fase. Na afloop hiervan zal opnieuw gekeken worden 
naar de inhoud en de opdrachtnemer voor de tweede fase. 

Inrichting van het proces 
iedere gemeente heeft zo een eigen verwachtingen bij de inrichting, het verloop en de 
uitkomst van deze evaluatie. Daarom wordt gestart met een verkenningsfase. In deze eerste 
fase wordt door de extern procesbegeleider bij de verschillende gemeenten opgehaald halen 
welke bestuurlijke visie tot samenwerken bestaat, welke verwachtingen over de evaluatie 
(inhoud en proces) leven, wat de verwachtingen zijn over de uitkomst van de evaluatie en 
welk toekomstperspectief over de Friese samenwerking in het sociaal domein bestaat. Deze 
eerste fase zal worden afgesloten met een tussenrapportage waarin verslag wordt gedaan 
van de uitkomsten van deze eerste verkenning en waar een voorstel wordt gedaan voor een 
onderzoeksvraag voor het vervolg. 

Aan de hand van de tussenrapportage uit de eerste fase zal de feitelijke evaluatie 
plaatsvinden. Deze fase zal worden afgesloten met een eindrapportage die antwoord geeft 
op de (nog te formuleren) centrale onderzoeksvraag en daarmee een richtinggevend advies 
geeft hoe de samenwerking tussen de Friese gemeenten in het sociaal domein moet worden 
geregeld. Dit betreft een advies voor de korte en (middel)lange termijn, waarmee de 
gemeenten hun huidige afspraken of kunnen behouden, of kunnen bijstellen. 

Na de oplevering van het evaluatieadvies volgt een traject waarin we de uitkomsten van de 
evaluatie, aangevuld met andere overwegingen, duiden. Dan start een proces waarbij we 
uiterlijk voor 31 december 2021 een besluit nemen over de samenwerking. Onderdeel van 
die fase is ook of en waar er een herziening van de huidige regeling nodig is. 

Informatie aan de gemeenteraden 
Met deze eerste brief starten we uw betrokkenheid bij dit proces. U wordt nu geïnformeerd 
over de aanpak en het proces wat we bewandelen. We zullen u periodiek met een 
nieuwsbrief, informeren over de voortgang en uitkomsten van dit evaluatietraject. In de 
inventarisatie wordt ook bekeken hoe u als raad betrokken wordt in dit proces. 

Na oplevering van de evaluatie zoals nu wordt uitgevoerd zal gewerkt moeten worden aan 
de verbeterings- en veranderingsvoorstellen van de huidige regeling. In 2021 zal dit in uw 
raad tot besluitvorming leiden. 

We verwachten u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over het 
evaluatieproces. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secretaris, de burgeme ·- . t I l ./ _ _,___...,.,....'1---_...\ s. van den~ roek 
Bijlagen: n.v.t. 


