
 

 

 

 

 

MEMO 
 

 

Aan : College B&W 

 

Van : Daniëlle van den Born   

 

Datum : 12 december 2022 

 

Onderwerp : Formele brief uittreding Zeewolde uit Centrumregeling sociaal domein 

 

 

 

Inleiding  

Hierbij informeren wij u over de formele brief van de gemeente Zeewolde inzake de uittreding uit de 

Centrumregeling Sociaal Domein. De brief maakt formeel kenbaar dat de gemeenteraad van 

Zeewolde op 3 november jongstleden het besluit heeft genomen om per 1 januari 2024 uit de 

Centrumregeling sociaal Domein te stappen. In de brief staat het tijdpad genoemd en het proces dat 

hiertoe doorlopen is en welke afspraken er zijn gemaakt over het vervolg. 

 

Welke afspraken zijn in de regio gemaakt over de uittreding van Zeewolde? 

Graag informeren we u hoe we vanuit de regio de uittreding van Zeewolde vorm gaan geven en welke 

uitgangspunten de regio Flevoland hierbij hanteert.  

 

- De uitzonderingspositie van Zeewolde mag de zorg en ondersteuning voor de inwoners waar 

de regio (5 gemeenten) zorg voor draagt niet in de weg staan. 

- Als gemeenten willen we, in het kader van goed opdrachtgeverschap, de zorgaanbieders niet 

onnodig belasten. 

- We maken duidelijke afspraken over hoe Zeewolde tot uittreding en na uittreding participeert 

in de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur in de regio.  

- De gemeente Zeewolde draagt de verantwoordelijkheid voor frictiekosten die ontstaan en 

(daar waar mogelijk) het werk dat gestoken moet worden in het proces van ontvlechten. 

 

Welke procesafspraken zijn er tot nu toe gemaakt? 

- Op korte termijn wordt, conform afspraken in het Dienstverleningshandvest, door 

centrumgemeente Almere en Zeewolde een onafhankelijke partij aangewezen om te bepalen 

welke kosten er gemoeid zijn bij het uittreden van Zeewolde uit de Centrumregeling. De 

verwachting is dat dit proces in Q3 2023 afgerond zal zijn. 

- Zeewolde stapt niet uit de veiligheidsregio. Dit betekent dat Zeewolde nog wel blijft samenwerken 

met de regio ten aanzien van de onderdelen Jeugdbescherming en -reclassering en Veilig Thuis. 

Voor deze diensten zal de regio apart met Zeewolde een dienstverleningsovereenkomst opstellen, 

welke op 1 januari 2024 zal ingaan. 

- De formele uittreding van Zeewolde is per 1-1-2024. Wel zal vanaf 1-1-2023 de nieuwe instroom 

voor jeugdhulp vanuit de gemeente Zeewolde niet via de regio Flevoland verlopen, maar via de 

regio Noord-Veluwe.  

- In 2023 zal nader onderzocht worden hoe de uittreding van Zeewolde op alle andere onderdelen 

van de centrumregeling, zoals ook Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, in goede 

banen geleid kan worden.  
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- We blijven u informeren over de verdere afwikkeling hiervan. Echter, we verwachten dat de 

(financiële) effecten niet heel groot zijn vanwege het geringe volume van de zorg en het geringe 

aandeel van Zeewolde in de regio. Mogelijk lopen de regionale uitvoeringskosten op termijn iets 

op, omdat deze opgebracht moeten worden door vijf gemeenten in plaats van zes.   

 

Bijlage: Brief gemeente Zeewolde over uittreding uit Centrumregeling sociaal domein.  


