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Emmeloord, 30 september 2014.
Onderwerp
Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland.
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Instemmen met de centrumregeling 'Sociaal Domein Flevoland'.
Doelstelling
Met de centrumregeling wordt de regionale samenwerking in het sociaal domein op het
terrein van jeugdhulp en Wmo geformaliseerd.
Inleiding
Op 6 mei jl. heeft het college besloten om de optie centrumregeling op basis van de Wgr
voor de formalisering van de regionale samenwerking nader uit te werken. Tijdens het
regionaal Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal Domein (BOTSD) van 8 mei jl. is
overeenstemming bereikt over deze organisatievorm voor regionale samenwerking op de
terreinen van jeugdhulp en Wmo.
Argumenten
1.1
Op grond van de Jeugdwet en Wmo is het een verplichting regionale
samenwerking aan te gaan op onderdelen. Deze wordt geformaliseerd in een
centrumregeling.
Een centrumregeling is een publiekrechtelijke vorm van samenwerking op grond
van artikel 8 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Aan de
centrumregeling nemen alle gemeenten in Flevoland deel. De gemeente Almere
wordt aangewezen als centrumgemeente voor een aantal in de regeling
benoemde uitvoeringstaken. De gemeente Almere is aangewezen als
centrumgemeente omdat zij deze rol reeds heeft voor een aantal taken binnen de
Wmo. Vanuit efficiency is ervoor gekozen om de taakuitvoering te concentreren
bij één gemeente. De uitgewerkte centrumregeling geeft de kaders voor de
regionale samenwerking.
1.2
Wat betreft continuïteit van zorg voor jeugdigen tot 18 jaar is het noodzakelijk
samen te werken.
Kinderen die nu noodzakelijkerwijs gebruik maken van een specialistische
voorziening moeten dat in 2015 ook kunnen doen. Een aantal specialistische
voorzieningen kunnen alleen binnen de regio behouden worden als er voldoende
vraag naar is. De vraag van de gemeenten gezamenlijk is voor deze voorzieningen
voldoende. Een of twee gemeenten gezamenlijk kunnen de specialistische
voorzieningen niet dragen omdat er te weinig kinderen zijn binnen deze twee
gemeenten die deze specialistische voorzieningen nodig hebben en/of de
voorziening te duur is voor deze twee gemeenten gezien de expertise.
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1.3

De centrumregeling is de lichtste vorm om de samenwerking te formaliseren.
Dit is de lichtste geformaliseerde samenwerkingsvorm, die mogelijk is voor
overheden. In tegenstelling tot zwaardere samenwerkingsvormen, wordt bij een
centrumregeling geen nieuwe organisatie met rechtspersoonlijkheid in het leven
geroepen. Ook kent de centrumregeling geen formeel besluitvormend orgaan als
een dagelijks bestuur of bestuurscommissie .De invloed van de individuele
gemeenten is groter bij toepassing van deze samenwerkingsvorm dan bij
toepassing van andere samenwerkingsvormen omdat de bestuurders van alle 6
gemeenten gezamenlijk om tafel zitten en in gezamenlijkheid beslissingen nemen.

Kanttekeningen
1.1
Er is een verschil tussen plattelandsproblematiek en grootstedelijke problematiek.
Er moet aandacht zijn en blijven voor beide.
Daarom wordt er na de centrumregeling een dienstverelingshandvest opgesteld
en per gemeente een dienstverleningsovereenkomst.
1.2
De directe sturingsmogelijkheden van de individuele gemeenten zijn op
onderdelen beperkter dan wanneer zaken in eigen hand worden georganiseerd.
Planning/uitvoering
Na vaststelling van de regeling wordt tussen de colleges van de gemeenten in Flevoland
een dienstverleningshandvest gesloten waarin nadere uitwerking wordt gegeven aan de
regeling. In dit handvest komen de volgende thema’s aan de orde:
Uitvoeringskaders;
Kwaliteitseisen;
Uitwerking kostenverdeelsleutel;
Informatie- en verantwoordingsplicht van de gemeente Almere aan de andere
gemeenten;
De wijze waarop colleges elkaar informeren bij niet nagekomen verplichtingen.
Nadat het dienstverleningshandvest is vormgegeven wordt per gemeente met Almere
een dienstverleningsovereenkomst gesloten. In de dienstverleningsovereenkomst wordt
het mandaat aan de centrumgemeente geregeld en kan de gemeente specifieke
afspraken maken over de uitvoering van taken die bij de centrumgemeente worden
belegd.
Na vaststelling van de centrumregeling wordt het dienstverleningshandvest vormgegeven
en de dienstverleningsovereenkomsten. De centrumregeling is operationeel per 1 januari
2015.
Bijlagen
Centrumregeling ‘Dociaal Domein Flevoland’

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse
Steller
: de heer J. Cornielje; 33 16; j.cornielje@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014,
no. 269606-1 ;
gelet op artikel 1, lid 2 Wet Gemeenscahppelijke Regelingen (WGR).
B E S L U I T:
In te stemmen met de centrumregeling 'Sociaal Domein Flevoland'.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 10 november 2014.
De griffier,
de voorzitter,

