
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 28 juni 2022 

Registratienummer : GZDGWB423943/425004 

Informatienotanummer : 2022/IN068 

Portefeuillehouder : Jan de Geus 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Regiovisie Jeugd(hulp) Rivierenland 

 

 

Onderwerp  

Regiovisie Jeugd(hulp) Rivierenland. 

 

Kennisnemen van 

Het proces om te komen tot de opstelling van een Regiovisie Jeugd(hulp) Rivierenland. 

 

Inleiding 

In Rivierenland werken acht gemeenten intensief samen in het sociaal domein. Om de samenwerking 

binnen het sociaal domein door te ontwikkelen lopen er een aantal sporen:  

- de opstelling van een dienstverleningsovereenkomst (DVO); 

- de opstelling van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeenten; 

- zorginkoop Wmo/jeugd 2023 en in relatie hiermee het contracteren van een serviceorganisatie 

voor o.a. inkoop-,  contract- en leveranciersmanagement; 

- de opstelling van een Regiovisie Jeugd(hulp) Rivierenland. 

 

Op november 4 november 2021 heeft het PFO Wmo/Jeugd de opdracht Regiovisie Rivierenland 

(verder Regiovisie genoemd) vastgesteld. Een regionale projectgroep is vervolgens aan de slag 

gegaan met de invulling van deze opdracht. Het doel was om de startnotie Regiovisie in Q1 2022 aan 

de colleges voor te leggen, ter kennisname aan uw raad te sturen en vervolgens te komen tot een 

Regiovisie Rivierenland. Dit is als gevolg van een aantal regionale ontwikkelingen niet gerealiseerd. 

Omdat de Regiovisie op de bestuurlijke planning staat, en deze een belangrijk onderdeel gaat vormen 

voor de toekomstige regionale samenwerking op het gebied van het sociaal domein en specifiek voor 

de jeugdhulp, informeren we u via deze informatienota over het doel van de Regiovisie en de 

processtappen.  

 

Waarom een Regiovisie? 

Er zijn meerdere redenen voor de opstelling van een Regiovisie:  

1. De resolutie die is aangenomen tijdens het VNG congres van 29 juni 2020. Deze resolutie is - zeker 

op het gebied van jeugdhulp - mede een antwoord op de (mogelijke) voornemens van het kabinet 

tot verplichte regionalisering en samenwerking middels een gemeenschappelijke regeling (GR). In 

reactie hierop heeft de VNG de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) opgesteld1. Daarbij staat de 

 
1 De Norm voor opdrachtgeverschap heeft ook betrekking op beschermd wonen. Hieraan is reeds inhoud gegeven 
door de samenwerkende gemeenten in Gelderland-Zuid. Dit is onderdeel van het vastgestelde “Regioplan 
beschermd wonen (2021). 
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Regiovisie centraal. Hierin maken gemeenten afspraken over welke taken ze op het gebied van 

jeugdhulp in samenwerking oppakken en welke inhoudelijke ontwikkelingen in de regio gewenst 

zijn. In de norm is vastgesteld waar de Regiovisie minimaal aan moet voldoen; de invulling (het 

hoe) is aan de regio en gemeenten zelf. Met deze norm versterken de gemeenten hun 

samenwerking bij het bieden van passende hulp aan kinderen.   
2. De kamerbrief van 13 mei 2022 van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind 

(Rechtsbescherming) over hun visie op het stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen 
onderstreept de noodzaak van een Regiovisie. 

3. De Regiovisie biedt daarnaast meerwaarde bij de regionale samenwerking op het gebied van zorg.   

Er wordt nu vooral gekozen om de Regiovisie te focussen op de jeugd(hulp), maar we werken als 

regiogemeenten breder  samen, bijvoorbeeld op het gebied van Wmo en Beschermd Wonen. 

4. We willen stappen zetten om de regionale samenwerking in bredere zin te verbeteren. Bijvoorbeeld 

door: beter vast te leggen op welke onderdelen we wel en niet samenwerken en daarin de 

verwachtingen te managen, de structuur en aansturing van de samenwerking te optimaliseren en 

concrete afspraken te maken over budget en personele inzet. Dit betekent ook dat de regiovisie 

laat zien welke ambities we stellen en waar prioriteit aan wordt gegeven.  

 

Kernboodschap 

In Rivierenland werken acht gemeenten intensief samen in het sociaal domein. Deze gemeenten 

vormen samen een jeugdzorgregio. Om de samenwerking binnen het sociaal domein door te 

ontwikkelen lopen er een aantal sporen, waaronder de opstelling van een Regiovisie.  

Via deze informatienota informeren we u over het proces om te komen tot een Regiovisie Jeugd(hulp) 

Rivierenland. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Deze informatienota heeft geen financiële gevolgen.  

 

Communicatie 

De voortgang van de opstelling van de Regiovisie wordt nauw gevolgd door het regionale 

verbindingsofficierenoverleg en managersoverleg.  

 

Vervolg 

In de tabel hieronder zijn de processtappen zoals die nu bekend zijn inzichtelijk gemaakt. 

Eerste concept startnotie Regiovisie Rivierenland 29 maart 2022 besproken met college West 

Betuwe. Doel: input ophalen. 

Digitale raadsinformatiebijeenkomst  16 mei 2022 (Regiovisie en processtappen 

kort toegelicht) 

Startnotitie Regiovisie jeugd PFO Wmo/jeugd Juni 2022 

Bespreken concept Regiovisie in PFO Wmo/ jeugd Juli 2022 

Consultatie Regiovisie met stakeholders (waaronder 

inwoners, ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, 

Juni tot november 2022 
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professionals, gecertificeerde instellingen, 

raadsleden, etc.) 

Regiovisie bespreken in colleges en gemeenteraden  December 2022 / januari 2023 

 

 

Bijlage(n) 

- 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


