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De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft in oktober 2018 de tweede bestuursrapportage
2018 aan ons aangeleverd. Het Algemeen Bestuur van de SDOA ontvangt graag de zienswijze van
de gemeenten voordat zij op 20 december 2018 een besluit neemt over de begrotingswijzigingen
naar aanleiding van deze rapportage. In deze memo leest u ons standpunt en hoe wij het proces
graag willen vormgeven.
Standpunt en gemeenschappelijke regeling
Het college heeft geen zienswijze ten aanzien van de tweede bestuursrapportage 2018 van SDOA.
Conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek
hebben wij de tweede bestuursrapportage 2018 waarin de derde begrotingswijziging 2018 en de
eerste begrotingswijziging 2019 is opgenomen, ontvangen. Op grond van artikel 34 van de Wet
gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld haar
zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de derde begrotingswijziging 2018 en de eerste
begrotingswijziging 2019. Vervolgens worden de stukken in het algemeen bestuur van de SDOA met
weging van de ingebrachte zienswijzen vastgesteld.
Proces
Het proces om te komen tot het voorleggen van de zienswijze aan de gemeenteraad heeft helaas
enige vertraging opgelopen wegens een langdurig uitgevallen medewerker. Inmiddels hebben wij
een adviseur tijdelijk ingehuurd om de continuïteit van werkzaamheden te kunnen borgen. Wij
stellen u met deze memo op de hoogte van het standpunt van het college, zodat u geïnformeerd
bent voordat het Algemeen Bestuur van SDOA hier een besluit over neemt.
Het Berkellandse DB lid bij SDOA zal in de DB en AB vergadering van SDOA op 20 december a.s.
aangeven dat het proces ten behoeve van de zienswijze van de gemeenteraad is gestart, maar
evenwel enige vertraging heeft opgelopen.
Ons DB lid zal aangeven dat ons college aan de gemeenteraad voorstelt om geen zienswijze in te
dienen. Daarbij is het vanzelfsprekend dat uw gemeenteraad de mogelijkheid heeft om alsnog een
zienswijze in te dienen
De gemeenteraad ontvangt via de gebruikelijke route een raadsvoorstel, waarin ons college zal
voorstellen om geen zienswijze in te dienen.
Het college behandelt de tweede bestuursrapportage SDOA op 18 december a.s. en zal in overleg
met de griffie het betreffende raadsvoorstel voor de raadsvergadering op 22 januari 2019
agenderen.
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