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Onderwerp
Wijziging centrumregeling Sociaal Domein
Advies r a a d s c o m m i s s i e
Hamerstuk
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Centrumregeling 'Sociaal
Domein Flevoland' op grond van artikel 1, lid 2 juncto lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.

Doelstelling
Na het verlenen van toestemming wordt de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
gewijzigd. Op basis van deze gewijzigde regeling worden de dienstverleningshandvesten
tussen de centrumgemeente en de afzonderlijke gemeenten geactualiseerd en zetten de
gemeenten hun lopende samenwerking de komende jaren voort.
De zes gemeenten werken momenteel met aanbieders samen in het traject
Zorglandschap Jeugd gericht op de jaren 2019 en verder. Na afronding van dit traject
komen de gemeenten een nieuwe afbakening overeen op basis waarvan meerjarige
afspraken worden gemaakt met aanbieders. De wijziging van de Centrumregeling
anticipeert op deze ontwikkeling.
Inleiding
Sinds 2011 werken de Flevolandse gemeenten samen aan de decentralisaties in het
sociaal domein. Gelet op de verwachtte schaalvoordelen van regionale samenwerking en
de verdere verplichting van rijkswege tot samenwerking binnen het sociaal domein
(WMO en jeugd) is door de zes gemeenten eind 2014 besloten om de reeds bestaande
samenwerking te formaliseren in de vorm van een centrumregeling op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
De Flevolandse gemeenten hebben in het voorjaar van 2017 in het regionaal Bestuurlijk
Overleg Sociaal Domein overeenstemming bereikt over een andere afbakening in de
regionaal en lokaal in te kopen jeugdhulp in het jaar 2018. In lijn daarmee zijn zij
overeengekomen de Centrumregeling te wijzigen in lijn met deze nieuwe afbakening. De
voorgestelde wijzigingen staan in het besluit 'wijziging centrumregeling Sociaal Domein
Flevoland'.
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Beleidsreferentie
1. Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland.
Argumenten
1. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat de gemeenteraad het
college toestemming moet verlenen voor het wijzigen van een
gemeenschappelijke regeling.
2. De wijzigingen in artikel 1 zijn technisch en/of tekstueel van aard.
3. Het wijzigen van artikel 4 is noodzakelijk gelet op de nieuwe afbakening tussen
regionaal en lokaal in te kopen jeugdhulp in 2018.
De specifieke opsomming in artikel 4, lid 3 biedt geen ruimte voor lokale invulling,
die gelet op de nieuw overeengekomen afbakening wel gewenst is. Het artikel
wordt daarom algemener geformuleerd en er wordt gerefereerd aan de wettelijk
verplichte regionale jeugdhulp taken. Hierdoor wordt een minimumpakket
gecreëerd dat gelijk is voor alle deelnemende gemeenten. De afbakening van
regionaal en lokaal in te kopen jeugdhulp wordt vastgelegd in het
Dienstverleningshandvest. In onderling overleg kan het takenpakket worden
uitgebreid of aangepast door gezamenlijke aanpassing van het
dienstverleningshandvest of aanpassing van de individuele
dienstverleningsovereenkomst tussen betreffende regiogemeente en Almere.
4. Met het wijzigen van artikel 4 wordt geanticipeerd op de resultaten van het traject
Zorglandschap Jeugd dat de zes gemeenten gezamenlijk doorlopen met de
regionale aanbieders van jeugdhulp.
Het traject Zorglandschap Jeugd zal eind 2017 leiden tot resultaten die mogelijk
een nieuwe afbakening tussen regionaal en lokaal in te kopen jeugdhulp
bewerkstelligen. De resultaten zullen de basis vormen voor meerjarige afspraken
met aanbieders. De wijziging van de regeling anticipeert hier op.
5. Wijziging van de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland heeft geen financiële
gevolgen.
6. De centrumregeling is geëvalueerd.
De evaluatie van de centrumregeling is 10 februari 2017 naar u verzonden. Deze
evaluatie is te vinden bij de ingekomen stukken onder D i l 00 en D i l 01.
Kanttekeningen
N.v.t.
Planning/uitvoering
Zodra alle gemeenten dit hebben besloten en toestemming hebben gegeven voor de
wijziging van hun gemeenteraden, zal de gewijzigde Centrumregeling door iedere
gemeente worden gedeeld via een algemeen toegankelijk elektronisch medium (artikel
140 Gemeentewet). De centrumgemeente zal Gedeputeerde Staten informeren en
zorgdragen voor de bekendmaking en registratie van de gewijzigde regeling. De
gemeente Almere zal de regeling publiceren door deze op te nemen in de Staatscourant
(artikel 26 Wgr).
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Bijlagen
1. Huidige centrumregeling Sociaal Domein Flevoland (355897)
2. Besluit wijziging centrumregeling Sociaal Domein Pfëyoland (512661)
/

ege van burgemeester en wethouders,
etarls,
de burgemeester.

Portefeuillehouder : Mevrouw H.R. Bogaards-Simonse
Steller
: de heer J. Terpstra; 0527 63 39 11; j.terpstra@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017,
no. 517596;
gelet op artikel artikel 1, lid 2 van de wet gemeenschappelijke regelingen
BESLUIT:
het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Centrumregeling 'Sociaal
Domein Flevoland' op grond van artikel 1, lid 2 juncto lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 november 2017.
De griffier,
de voorzitter.

