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Zeewolde

Geachte burgemeester en wethouders,

Op 10 mei 2022 heeft het college van Zeewolde een besluit genomen met 
betrekking tot het ontvlechten uit de regio Elevoland van de inkoop en inzet 
jeugdhulp voor de onderdelen Jeugdhulp met Verblijf, GGZ top 
specialistische essentiële functies en de beschikbaarheid crisishulp. Dit op 
basis van de verkenning van Lysias.

Zeewolde heeft haar voornemen om te verkennen hoe zij uit wil treden 
kenbaar gemaakt in een brief op 31 mei 2021 en haar voornemen om 
definitief uit te treden uit de centrumregeling 'Sociaal Domein Elevoland' te 
stappen aangekondigd op het BOSD van 31 augustus 2022. Op 3 november 
2022 heeft de gemeenteraad van Zeewolde besloten tot uittreden conform 
artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 11 van 
de centrumregeling 'Sociaal Domein Elevoland'.

Uittreden
Met deze brief kondigt gemeente Zeewolde officieel aan dat zij per 1 januari 
2024 officieel uit de centrumregeling 'Sociaal Domein Elevoland' zal 
stappen.

Overgangsjaar 2023
In 2023 start de nieuwe contractperiode voor de inkoop van jeugdhulp in 
Flevoland. Hier zal gemeente Zeewolde nog wel aan deelnemen voor de 
cliënten die op 31 december 2022 in zorg zijn op de onderdelen Jeugdhulp 
met verblijf en GGZ top essentiële functies Jeugd GGZ en crisishulp. In de 
loop van 2023 worden afspraken gemaakt met de betrokken aanbieders om 
de contracten over te zetten naar de regio Noord Veluwe. Voor kinderen die 
bij aanbieders/onderaannemers zitten die niet gecontracteerd zijn wordt
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gekeken naar een passende oplossing (maatwerkovereenkomst/ 
onderaannemerschap) binnen de inkoop Noord Veluwe. Nieuwe cliënten die 
vanaf 1 januari 2023 Jeugdhulp met Verblijf of GGZ top essentiële functies 
Jeugd GGZ of crisishulp nodig hebben worden geplaatst via de contracten die 
doorZeewolde op de Noord Veluwe zijn afgesloten.

Samenwerking in Veiiigheidsregio
Alhoewel Zeewolde besloten heeft tot uittreden uit de centrumregeling 
heeft de gemeente Zeewolde de wens om (blijvend) samen te werken voor 
de onderdelen jeugdbescherming & jeugdreclassering en Veilig Thuis in 
Flevoland. De gemeente Zeewolde doet mee met de inkoop JB/JR en zal 
onderdeel blijven van de huidige jeugdbeschermingsketen met de daaraan 
gekoppelde afspraken. Zeewolde blijft in de (veiligheids)regio Flevoland. 
Omdat Zeewolde niet meer deelneemt aan de centrumregeling worden er er 
nieuwe afspraken vormgegeven en gemaakt. In het DOSD van 10 november 
is er besloten dat er een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met 
ingangsdatum 1 januari 2024 komt voor de onderdelen Jeugdbescherming 
en Veilig Thuis. De wijze waarop afstemming over de onderwerpen 
plaatsvindt zal worden vastgelegd in het DVO.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Zeewolde,


