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1. Voorstel 
Voorgesteld wordt in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Samenwerking Sociale Zaken gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk. 
 
 
2. Aanleiding 
De gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard hebben een gezamenlijke sociale dienst sinds 2007 
en werken ook nauw samen op het vlak van de WMO. De aanbesteding van de huishoudelijke hulp 
is gezamenlijk uitgevoerd en vanuit de Wijzerplaats worden reeds de WMO-voorzieningen verstrekt 
voor inwoners uit Albrandswaard. Vanuit Albrandswaard is aangegeven dat men ook graag de 
verstrekking huishoudelijke hulp vanuit Ridderkerk in de samenwerking zou willen onderbrengen. 
Hiertoe zijn ambtelijk de voorbereidingen getroffen. In februari 2008 heeft het college in Ridderkerk 
uitgesproken bereid te zijn deze taak uit te voeren voor de gemeente Albrandswaard, indien de 
dossiers op orde zouden zijn en er geen achterstanden zouden zijn. Aan deze eisen is inmiddels 
voldaan. 
Op 9 januari 2009 heeft het college van de gemeente Albrandswaard besloten de WMO-backoffice 
per 1 juni 2009 uit te besteden aan de gemeente Ridderkerk en voorgesteld de 
gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen. 
 
 
3. Aspecten 
Het besluit van het college van Albrandswaard houdt in dat aan de taken van het 
samenwerkingsverband de uitvoerende bevoegdheden op grond van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) voor zover deze betrekking hebben op het terrein van huishoudelijke hulp 
worden toegevoegd. 
 
In het kader van de BAR-samenwerking zal de discussie moeten worden gevoerd of en op welke 
wijze de taakvelden waarop wordt samengewerkt worden vastgelegd in een gemeenschappelijke 
regeling. Voor de toevoeging van de WMO-taken aan het samenwerkingsverband Sociale Zaken 
wordt voorgesteld de bestaande GR te wijzigen. 
 
De wetten die door het samenwerkingsverband worden uitgevoerd kennen diverse bevoegdheden 
toe aan het college (bijv. om een uitkering toe te kennen op grond van de WWB). Bij oprichting van 
het samenwerkingsverband is in de gemeenschappelijke regeling bepaald dat deze bevoegdheden 
(d.w.z. het nemen van primaire uitvoeringsbesluiten) in mandaat worden uitgeoefend door het 
afdelingshoofd Gemeentelijke Service Centrum te Ridderkerk. 
Daaraan werd indertijd echter de beperking gesteld dat afwijzende (negatieve) besluiten niet door 
het afdelingshoofd mogen worden genomen maar moeten worden voorgelegd aan ons college. Dat 
blijkt voor besluiten betreffende inwoners uit Albrandswaard praktisch niet werkbaar. Elk 
voornemen om afwijzend te beslissen moet dan met een advies vanuit Ridderkerk worden 
voorgelegd aan het college in Albrandswaard en dat is juridisch niet wenselijk. De gemeente 
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Albrandswaard stelt daarom voor alle primaire uitvoeringsbesluiten ten aanzien van inwoners uit 
Albrandswaard in mandaat te laten nemen door het Hoofd Spelregels (voor wat betreft het 
onderdeel Werk en Inkomen) of het Hoofd Dienstverlening (voor wat betreft de WMO) van de 
gemeente Ridderkerk en daaraan de voorwaarde te verbinden dat de portefeuillehouder 
maandelijks in kennis wordt gesteld van de genomen besluiten.  
Het gaat alleen om uitvoerende bevoegdheden (bijv. wel of niet toekennen van een uitkering) en 
niet om beleidsbepalende bevoegdheden, die blijven aan de raad. Dit voorstel heeft ook geen 
betrekking op beslissingen die worden genomen naar aanleiding van een bezwaar. Deze 
bevoegdheid blijft aan het college. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na besluitvorming door de gemeenteraden van Albrandswaard en Ridderkerk zal de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling worden ondertekend. 
De feitelijke overdracht zal plaatsvinden als is vastgesteld dat de benodigde informatiesystemen 
zijn ingericht en de dossiers van de klanten uit Albrandswaard op orde zijn. De beoordeling of aan 
deze voorwaarde is voldaan wordt gedaan door de coördinator Wijzerplaats. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De gemeente Albrandswaard betaalt aan de gemeente Ridderkerk een bedrag van € 83.400,= als 
bijdrage in de kosten van de uitvoering van de backofficie van de WMO. Dit bedrag is in overleg 
tussen beide gemeenten tot stand gekomen en toereikend om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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