Langedijk, oktober 2014
Amendement
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 7 oktober 2014
Sprekend over het agendapunt: Raadsvoorstel Intergemeentelijke Sociale Dienst
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ( ISD HAL )
Constaterende
1. Dat in November 2012 door de gemeenteraad de Raadsnota Samenwerking is
vastgesteld teneinde een afwegingskader te creëren voor bestaande en
toekomstige samenwerkingsinitiatieven.
2. Dat in deze nota expliciet wordt gesteld dat samenwerking niet ten koste mag
gaan van de communicatie met de burger, maar deze waar mogelijk moet
versterken. Loketten dienen dichtbij, dat wil zeggen gelokaliseerd in Langedijk
en toegankelijk te zijn.
3. Dat in de uitgangspunten van het Dienstverleningsmodel bij punt 2. wordt
vermeld dat de toegang tot het sociale domein in de gemeente zelf wordt
geregeld maar dat gelet op de woordelijke tekst niet kan worden geconcludeerd
dat de invulling zal voldoen aan de toetsingscriteria van de Raadsnota
Samenwerking.
4. Dat in het voorliggende Raadsvoorstel het genoemde Frontoffice ten behoeve
van de primaire dienstverlening, ook ten aanzien van Langedijk en zijn
cliënten, gevestigd zal worden bij de centrale ISD HAL-organisatie in
Alkmaar.
5. Dat gelet op punt 4. niet wordt voldaan aan de fundamentele toetsingscriteria
van de Raadsnota Samenwerking, door de gemeenteraad vastgesteld in
november 2012.
6. Dat de portefeuillehouder tijdens het forum van 23 september 2014 heeft
gezegd dat er in Langedijk hooguit een informatiepunt komt. Het feitelijke
klantcontact zal plaatsvinden in de centrale ISD HAL-organisatie in Alkmaar.
En overwegende dat:
1. Het overheidsbeleid inzake de decentralisatie van taken binnen het sociale
domein beoogt dat de uitvoering van taken dichter bij de burger gebracht
moet worden.
2. Een groot deel van de taken van het Frontoffice niet noodzakelijkerwijs fysiek
dicht bij het Backoffice behoeft te worden uitgevoerd. Zeker nu de digitale

snelweg, zoals genoemd in de nota’s, zich uitermate goed leent voor een
efficiënte communicatie binnen de ISD HAL-organisatie.
3. Een eigen uitvoeringsbeleid ontwikkeld kan worden als de zogenaamde
‘couleur locale’ dat vereist zoals dat nadrukkelijk in de nota’s vermeld wordt.
Het kan dus voor de Langedijker situatie van toepassing verklaard worden.
4. In de eerder genoemde vastgestelde Raadsnota Samenwerking, zijnde
kaderstellend voor bestaande en toekomstige regionale samenwerking, als
eerste punt is uitgesproken dat het klantcontact van de Langedijker burger in
Langedijk zal plaatsvinden.
Besluit:
Het raadsvoorstel uit te breiden met een vierde beslispunt.
Bij de inrichting van de ISD-HAL wordt het inhoudelijke klantcontact voor de
Langedijker burger in Langedijk mogelijk gemaakt, waarbij de Raadsnota
Samenwerking het kader aangeeft.
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