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1. Inleiding
Bij calamiteiten in het sociaal domein is het van groot belang dat samenwerkingspartners elkaar zo snel
mogelijk weten te vinden om afspraken te maken over hoe te handelen en naar buiten te treden. Mede naar
aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein is hiervoor een Calamiteitenprotocol ontwikkeld
(bijgevoegd als niet-openbaar document).
De raad nam in juni 2015 een motie aan, waarin zij het College verzocht onderzoek te doen naar een
protocol/ werkwijze van politiek bestuurlijk handelen bij een calamiteit in het sociaal domein. Daarop is in
nauwe samenspraak met verschillende sleutelpersonen voorliggende Calamiteitenprotocol tot stand
gekomen. Op basis van een conceptversie zijn twee ambtelijke en één bestuurlijke oefening uitgevoerd,
waarin de werkwijze volgens dit protocol is doorgenomen en het Calamiteitenprotocol 'robuust' is gemaakt.
Het Calamiteitenprotocol Sociaal Domein heeft tot doel een handvat te bieden voor bestuur en interne
organisatie bij calamiteiten. Het gaat om calamiteiten binnen het sociaal domein van inwoners die hulp of
ondersteuning ontvangen bij aanbieders die deze hulp of ondersteuning uitvoeren in opdracht van de
gemeente.

2. Beoogd effect
Het Calamiteitenprotocol biedt structuur voor het functioneren van de gemeentelijke en bestuurlijke
organisatie in samenwerking met de ketenpartners. Niet alleen bij de bestrijding van calamiteiten, maar ook
bij de voorbereiding en nazorg daarop. Het geeft inzicht in en richting aan de procedures, aanpak en
werkwijze die gevolgd moeten worden bij de afhandeling van calamiteiten en de inrichting van de
crisisorganisatie.

3. Argumenten
1.

Het Calamiteitenprotocol omvat het gehele sociaal domein en biedt structuur voor het functioneren van
de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie bij calamiteiten in samenwerking met ketenpartners.
2. Het Calamiteitenprotocol Sociaal Domein dient ter afdoening van motie 554: onderzoek naar een
protocol dan wel een gedragscode hoe College en gemeenteraad gezamenlijk opereren in het geval van
een calamiteit in het sociaal domein. Het afdoen van de toezegging geschiedt door middel van dit nietopenbare onderliggende document.

4. Kanttekeningen
Het College heeft zich voorgenomen in 2017 opnieuw een bestuurlijke oefening te organiseren op basis van
dit Calamiteitenprotocol Sociaal Domein. Mocht deze oefening leiden tot gewijzigde inzichten, dan zal een
aangepast Calamiteitenprotocol ter vaststelling worden aangeboden.

3. Financiën
6. Uitvoering
Planning: n.v.t
Communicatie: betrokken partners worden geïnformeerd dat het plan is vastgesteld.
Evaluatie/controle: aan de hand van ervaringen in de (oefen)praktijk wordt -indien nodig- het
Calamiteitenprotocol geëvalueerd en/of bijgesteld.

7. Bijlagen
In de bijlage is het Calamiteitenprotocol Sociaal Domein (niet-openbaar) toegevoegd.

