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VERSLAG VOORZITTERSOVERLEG  

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Verslag voorzittersoverleg sociaal domein 15-2-2017 

Vertrouwelijk Nee 

Contactpersoon Saloua Chaara 

Eenheid Sturing 

E-mail s.chaara@regiogv.nl 

Kenmerk 17.0002231 

 

Het voorzittersoverleg sociaal domein is op 15 januari 2017 bijeen geweest. Hieronder treft u de 

belangrijkste uitkomsten uit dit voorzittersoverleg. 

 

Vernieuwing en versterking 

1. Het voorzittersoverleg wenst op een aantal thema’s te vernieuwen/de huidige gang van zaken 

rondom deze thema’s te heroverwegen. De besproken onderwerpen staan hieronder aangeduid, 

inclusief een algemeen standpunt van het voorzittersoverleg over dat onderwerp. Het 

voorzittersoverleg wenst bij de verdere uitwerking van deze thema’s stevig in te zetten op de 
uitvoering/’beleid op de uitvoering’.  
2. Het voorzittersoverleg heeft gevraagd om samen met de hoofden van de uitvoeringsdiensten 

onderstaande thema’s nader te bespreken/uit te werken. Aan de secretaris van het voorzittersoverleg 

en de voorzitter van het directieoverleg is gevraagd dit af te stemmen met het directieoverleg en de 

gezamenlijke afstemming te organiseren.  

 

Thema’s: 
 

Sociaal domein 

1. De gegevensuitwisseling tussen partijen in het sociaal domein moet worden versterkt. De 

afstemming tussen het voor en achterveld moet worden geïntensiveerd.  

2. De regionale samenwerking op basis van de samenwerkingspiramide staat onder druk. We zien de 

scheidslijn tussen het voorveld en de individuele voorzieningen dunner worden. Preventieve taken’ 
voor de toegang en ‘individuele voorzieningen’ na de toegang zijn communicerende vaten. Tevens 

ontstaat er in het voorveld behoefte aan meer samenhang en regie (op afspraken). 

3. Er mag meer worden uitgewisseld tussen uitvoeringsdiensten. Bijvoorbeeld over de verschillende 

dienstverleningsmodellen. 

4. Bestuurders wensen gezamenlijk/met de uitvoering af te stemmen over de aanpassing van de 

verordeningen in het sociaal domein en willen streven naar zoveel als mogelijk samenhang in de regio.  

5. Gezondheid verdient binnen het sociaal domein meer aandacht. 

6. In de samenwerking met het veiligheidskolom ligt de focus op de uitvoering. De samenwerking op 

casusniveau.  

7. Het opzetten/aanschaffen van een gezamenlijke regionale sociale kaart willen bestuurders 

heroverwegen. Nu lopen er verschillende lokale initiatieven hieromtrent. Bestuurders wensen 

samenhang aan te brengen en zo veel als mogelijk één regionale lijn te trekken.  

8. Ook wensen bestuurders op het gebied van cliëntondersteuning meer samen te werken/af te 

stemmen.  

9. Bestuurders vinden de vernieuwing binnen de Jeugd GGZ een thema waar veel focus naartoe moet. 

Er is veel innovatie mogelijk.  

 

Jeugdwet 

1. Expertise/deskundigheidsbevordering bij uitvoeringsdiensten is een belangrijk item voor het 

voorzittersoverleg. Gemeenten kunnen hierin meer samenwerken/gezamenlijk optrekken. 
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2. In het voorveld moet worden ingezet op samenhang en afstemming. Met name in het jeugddomein 

is de scheidslijn tussen het  ‘voorveld’ en het ‘achterveld’ dun.  

3. De inkoop van jeugdhulp is ingewikkeld ingericht en moet worden versimpeld.  

 

Participatiewet 

1. De besluitvorming over de positionering van het WSP moet voor de zomer zijn afgerond. Het 

voorzittersoverleg vindt het voor de hand liggen dat de huidige situatie (met wat kleinere 

aanpassingen) in 2018 wordt gecontinueerd.  

2. Er moet worden ingezet op werkgelegenheidsprojecten die regionaal worden gecoördineerd. 

3. De HHT moet worden vernieuwd en verbreed. Dit moet op korte termijn worden ingezet. 

 

Wmo 

1. De Wmo en de Participatiewet moeten meer aan elkaar worden verbonden. Denk aan 

zorginitiatieven die leiden tot werkgelegenheid en de HHT. De bestuurders willen meer actief deze 

verbindingen leggen.  

2. De verbinding met het voorveld moet blijvend worden versterkt. Meer welzijn, minder zorg. Er moet 

nadrukkelijk geïnnoveerd worden in het welzijn.  

3. Bestuurders wensen af te stemmen over de samenwerking met Versa.   

4. Ook binnen de Wmo moet de gegevensuitwerking met partijen in het voorveld worden versterkt.  

 

Wonen 

1. Op het gebied van wonen is een stevige samenwerking en afstemming met het fysiek domein. Juist 

omdat Marianne Verhage de regio Gooi en Vechtstreek in de MRA vertegenwoordigt. 

2. Er moet meer worden toegewerkt naar één regionale aanpak en één set aan prestatieafspraken met 

woningcorporaties (in 2018). 

3. Doorstroming is een thema wat ook in relatie tot zorg essentieel is. Gaat het om langer zelfstandig 

thuis wonen of om langer zelfstandig wonen? 

 

Communicatie 

1. De bestuurders vragen de Regio om een sterk communicatieplan waarin duidelijk beschreven staat 

wie wanneer waarover communiceert.  

2. De Regio moet meer proactief communiceren. Er worden resultaten gerealiseerd waar meer actief 

over gecommuniceerd mag worden: be good and tell it.  

3. Bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma moeten er halfjaarlijkse voortgangsrapportages 

komen waarmee raden kunnen worden geïnformeerd. De Regio is verantwoordelijk voor de 

communicatie over de resultaten binnen het uitvoeringsprogramma. De procesmatige kant van deze 

verantwoordelijkheid moet in het communicatieplan zoals genoemd onder 1 worden uitgewerkt. 

4. Wanneer er sprake is van relevante ontwikkelingen, helpt het om een korte kernboodschap voor de 

raden op te stellen. Die korte kernboodschappen kunnen bestuurders doorsturen naar hun 

commissies/raden (zonder dat uitgebreide mails doorgestuurd hoeven te worden). 

 

Samenwerking in de stuurgroepen 

1. Het voorzittersoverleg wil meer ruimte voor inhoudelijke discussies in de stuurgroepen en wil deze 

discussies direct kunnen agenderen. De punten zoals hierboven opgenomen kunnen voor de 

richtinggevende discussies leidend zijn.  

3. Het voorzittersoverleg stelt het volgend proces voor: 

a. de voorbereidende discussies worden in de stuurgroepen gevoerd. Dit hoeft niet op basis 

van stukken en kan informeel.  

b. wanneer er (nadat de richtinggevende discussies in de stuurgroepen hebben 

plaatsgevonden) stukken naar colleges moeten, dan stelt het directieoverleg vast en komen de 

stukken als conformstuk terug op de agenda van de stuurgroepen. Zo zijn alle bestuurders op 

de hoogte van het feit dat de stukken naar de lokale colleges gaan. Alleen wanneer één van de 



Pagina 3 van 3 

stuurgroepleden een conformstuk toch wenst te bespreken, dan wordt het een bespreekstuk. 

Anders kan het stuk conform worden vastgesteld. Nadat (conform)stukken door de 

stuurgroepen zijn vastgesteld, kunnen de stukken (wanneer van toepassing) door naar de 

colleges. De stukken hoeven dus niet door naar het protefeuillehoudersoverleg. 

c. Gelet op punt b adviseert het voorzittersoverleg de portefeuillehoudersoverleggen een 

andere functie te geven. Meer voor brede afstemming en integrale discussies. 

d. Om het bovenstaande te realiseren stellen de voorzitters voor dat alle verantwoordelijke 

wethouders 18+, 18- en wonen deelnemen aan de betreffende stuurgroepen. Feitelijk is hier 

veelal al sprake van. Deze afspraak moet met de wethouders 18+, 18- en wonen worden 

gemaakt. 

4. De afstemming met het FYD vindt door de voorzitters van het voorzittersoverleg SD en het 

voorzittersoverleg FYD plaats. Het lijkt vooralsnog niet nodig om in brede zin vaste afstemmomenten 

tussen de voorzitters fysiek domein en de voorzitters sociaal domein te organiseren.  

 


