Collegevoorstel
Onderwerp
portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van
12-11-2020

portefeuillehouder: Bram Jacobs
afdeling/team: Inwoners / Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
opsteller: Tim van Eerden
datum vergadering: 10 november 2020
zaaknummer: 0889233080

Samenvatting
Maandelijks vindt het PHO-SD plaats met de regio Noord Limburg. Doelstelling is richting te
geven, te ontwikkelen en inspireren, afstemming en kennis te delen, te informeren en te
ontmoeten. Op het PHO-SD worden bestuurlijke besluiten voorgelegd waarop besluit gevraagd
wordt. Dit besluit wordt voordien in de lokale B&W colleges voorgelegd.

Voorstel / advies
1. Kennis te nemen van onderstaande agenda punten op het PHO-SD van 12 november 2020 2.
In te stemmen met onderstaande agenda punten met inachtneming van de toelichting per
agendapunt.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Het volgende Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein (PHO SD) vindt plaats op donderdag
12 november 2020. U ontvangt bij deze de bijbehorende stukken.
2. Doelstelling
Regionale inbedding
Het PHO SD maakt deel uit van de regionale overlegstructuur Regio Venlo, met een
burgemeestersoverleg, portefeuillehoudersoverleggen ruimtelijk, economisch en sociaal domein
en een secretarissenoverleg. De samenwerking via de bestuurlijke overlegtafels richt zich op het
afstemmen van elkaars beleid, teneinde de gezamenlijke ambities uit de regiovisie 'Regio in
Balans' te realiseren. Het primaat ten aanzien van de inhoud ligt bij de portefeuillehouders, het
primaat ten aanzien van de bestuurlijke coördinatie bij de burgemeesters en het primaat voor
bedrijfsvoering bij de secretarissen.
In het PHO SD participeren de wethouders 3D's onder voorzitterschap van de gemeente Peel en
Maas. In dit bestuurlijk overleg staan het omgevingsspoor van vitale gemeenschappen en het
overheidsspoor met de drie decentralisaties en het thema sport op de agenda.
Doelen
Het PHO SD heeft aangegeven de volgende doelen na te streven:
1. richting geven. Hiervoor stellen we de transformatieagenda en agenda's per inhoudelijke
werkgroep op. Deze agenda's geven richting voor zowel de ontwikkel- en
inspiratiebijeenkomsten (zie hieronder) als voor de inkoopstrategie. Deze agenda's zijn tevens
input voor het overleg met de gedeputeerde, tweemaal per jaar.
2. ontwikkelen en inspireren. Aan de hand van de transformatieagenda organiseren we enkele
malen per jaar thematische ontwikkel- en inspiratiebijeenkomsten. Hierbij hoort in ieder geval
een jaarlijks overleg met de transformatietafel.
3. afstemmen en kennis delen. Over concrete beleidsvoorstellen vindt in het PHO SD
afstemming en uitwisseling van argumenten plaats.
4. informeren. In het PHO SD koppelen we terug vanuit de aanpalende gremia, zoals
Werkbedrijf, Zorg- en Veiligheidshuis, werkgroep statushouders/vluchtelingen, ontwikkeltafels
(inkoop), transformatietafel, samenwerkingstafel en over de thema's sport, cultuur, welzijn
(overheidsspoor) en gemeenschapsontwikkeling (omgevingsspoor).
5. ontmoeten. Het PHO SD heeft tot slot een ontmoetingsfunctie. Verbinden begint bij elkaar
ontmoeten en kennen.
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Besluitvorming of afstemming
Regionaal is afgesproken dat -naast afstemming- ook sprake is van getrapte besluitvorming.
Agenda's en stukken voor alle bestuurlijke overleggen (PHO's en BO) worden tijdig aangeleverd
bij de Staf Regio. De Staf Regio plaatst alle vergaderstukken op de regio site. Vervolgens dragen
de individuele gemeenten zorg voor de agendering van de agenda en stukken in het eigen
college. Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg worden agenda en stukken besproken in de
colleges, zodanig dat de bestuurlijke regionale overleggen besluiten kunnen nemen. D.m.v. het
achteraf laten vaststellen van de besluitenlijsten in alle colleges van B&W worden deze besluiten
rechtsgeldig.
3. Uitgangssituatie
Uitgangspunt voor de regionale samenwerking is 'lokaal wat lokaal kan en regionaal wat
regionaal moet'. Vanuit dit uitgangspunt heeft het PHO SD behoefte aan ruimte om voorstellen
met elkaar beleid te bediscussiëren alvorens wordt overgegaan tot besluitvorming. Afhankelijk
van de inhoud hanteert het PHO SD daarom twee werkwijzen:
1. het PHO SD stemt af over een voorstel. Na het PHO SD wordt dit voorstel voorgelegd aan de
colleges, wanneer dit een collegebesluit behoeft.
2. het PHO SD besluit en iedere gemeente zorgt voorafgaand dat de portefeuillehouder de
bestuurlijke ruimte heeft om te besluiten.
De besluitstukken maken duidelijk welke werkwijze aan de orde is.

4. Rol gemeente
Niet van toepassing

5. Toelichting
In de bijlagen vindt u de agenda en bijbehorende stukken voor het Portefeuillehoudersoverleg
Sociaal Domein 15 oktober 2020. Deze stukken worden ter informatie aan u voorgelegd met het
verzoek hiervan kennis te nemen.
OPENING EN AGENDA
Onderwerp:

13.30 uur
Opening

1.
Onderwerp:
Bijlage(n):

13.30-13.35 uur
Vaststellen agenda
01_Agenda PHO Sociaal Domein 12-11-2020

2.
Onderwerp:
Bijlage(n):
Voorstel:

13.35-13.45 uur
Vaststellen verslag PHO
02_Verslag PHO Sociaal Domein 15-10-2020
Vaststellen verslag PHO Sociaal Domein 15 oktober 2020
PRESENTATIE EN DISCUSSIE
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3.
Onderwerp:
Bijlagen(n)
Doel

13.45-14.15
Sturing en Inkoop: Verkenning gezamenlijke aanbesteding segment 1 Jeugd
Midden en Noord-Limburg (presentatie Alex Lambregts & Rob Kuiten)
intentie uitspreken voor eventuele gezamenlijke aanbesteding

Toelichting
Intentie uit te spreken over de gezamelijke aanbesteding.
4.
Onderwerp:
Bijlagen(n)

14.15-15.00
Programma Vitaal en Gezond
-

Toelichting
Er komen nog stukken na, deze stukken worden ter kennisname aangeleverd. Hierbij zal ook
een schriftelijke reactie na geleverd worden op het Programma Vitaal en Gezond, hierop vragen
we conform schriftelijke reactie te besluiten.
BESLISPUNTEN
THEMA: ALGEMEEN
Geen onderwerpen
THEMA: JEUGD
5.
Onderwerp:
Bijlagen(n)
Voorstel

15.00-15.10
Aangepaste regeling bijzondere kosten pleegzorg
05-1_Adviesnota Regeling bijzondere kosten pleegzorg
05-2_Regeling bijzondere kosten pleegzorg regio Noord-Limburg, Midden-Limburg
Oost en Midden-Limburg West
1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde aangepaste regeling bijzondere kosten
pleegzorg.
2. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de individuele gemeenten
Noord-Limburg voorstellen om in te stemmen met bijgevoegde aangepaste
regeling bijzondere kosten pleegzorg.

Toelichting:
Conform advies adviseren
6.
Onderwerp:
Bijlagen(n)
Voorstel

15.10-15.20
Inhoudelijke regeling bijzondere kosten Limburg jeugdbescherming, verblijf in
instelling
06-1_Adviesnota Inhoudelijke regeling Bijzondere Kosten Limburg
Jeugdbescherming verblijf in instelling
06-2_Inhoudelijke regeling bijzondere kosten Limburg 2020
1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde aangepaste regeling bijzondere kosten
pleegzorg.
2. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de individuele gemeenten
Noord-Limburg voorstellen om in te stemmen met bijgevoegde aangepaste
regeling bijzondere kosten pleegzorg.

Toelichting
Conform advies in adviesnota besluiten.
7.
Onderwerp:
Bijlagen(n)

15.20-15.30
Convenant Nazorg jeugdige ex-gedetineerden
07-1_Adviesnota Convenant Nazorg Limburg
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Voorstel

07-2_Bijlage 1 Convenant + samenwerkingsafspraken Nazorg Limburg
1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde aangepaste regeling bijzondere kosten
pleegzorg.
2. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de individuele gemeenten
Noord-Limburg voorstellen om in te stemmen met bijgevoegde aangepaste
regeling bijzondere kosten pleegzorg.

Toelichting
Conform advies in adviesnota adviseren.
THEMA WMO
8.
Onderwerp:
Bijlagen(n)
Voorstel

15.30-15.40
Meldpunt Signaal Noord-Limburg
08_Adviesnota Regio Venlo - Meldpunt Signaal Noord-Limburg
1. Meldpunt Signaal te continueren tot 31-12-2021, voor de duur van 1 jaar.
Daartoe wordt aan de gemeenten een totaalbedrag van €98.000 gevraagd.
2. Ook wordt gevraagd de opdracht aan de projectleider te geven om te
verkennen hoe de bereikbaarheidsfuncties van toekomstig andere initiatieven
mogelijk samen kunnen komen in Meldpunt Signaal.

Toelichting:
Conform voorbestel besluiten.
THEMA PARTICIPATIE
9.
15.40-15.50
Onderwerp:
Evaluatie regionale voorzieningen internationale werknemers.
Bijlagen(n)
09_Adviesnota Evaluatie regionale voorzieningen internationale werknemers
Voorstel
1. Burgemeestersoverleg voor te stellen een bedrag van € 45.000,-- op te
nemen in de regiobegroting 2021 ten behoeve van deze voorzieningen voor
internationale werknemers;
2. Het servicepunt een functie te laten vervullen voor shortstay mensen en dit
regionaal te blijven bekostigen.
3. Voor longstay te kiezen voor een lokale aanpak.
4. In te stemmen met het opzetten van een breed overleg met stakeholders.
Toelichting:
Conform voorstel instemmen
10.
Onderwerp:
Bijlagen(n)

Voorstel

15.50-15.55
Samenwerkingsovereenkomst regionale sociale recherche Participatiewet
10-1_Adviesnota samenwerkingsovereenkomst regionale sociale recherche
participatiewet
10-2_Bijlage 1 bij samenwerkingsovereenkomst Beleidsplan handhaving sociaal
domein Venlo
10-3_Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Participatiewet
10-4_Samenwerkingsovereenkomst SR regio Limburg_Noord
1. Instemmen met bijgevoegde concept samenwerkingsovereenkomst
Participatiewet regionale sociale recherche Noord Limburg inclusief bijlage 1:
Beleidsplan handhaving sociaal domein.
2. Kennis nemen van de evaluatie samenwerking regionale recherche
Participatiewet.

Toelichting
Conform advies in te stemmen
BESPREEKPUNTEN
THEMA: ALGEMEEN

Pagina 5 van 7

11.
Onderwerp:
Bijlagen(n)

15.55-16.00
Regiobeeld Noord – Limburg
11-01_Adviesnota PHO tav Regiobeeld en BST VGZ
11-02_Bijlage- 20200916 Regiobeeld Noord Limburg versie 2.0
11-03_bijlage Bespreeknotitie regiobeeld 2.0
Kennis te nemen van het regiobeeld 2.0 en het in bijgevoegde notitie geschetste
proces.

Voorstel

Toelichting
Kennis te nemen van het regiobeeld 2.0 en geschetse proces.
THEMA: JEUGD
Geen onderwerpen
THEMA PARTICIPATIE
Geen onderwerpen
THEMA WMO
Geen onderwerpen
OVERIG
12.
Onderwerp:

16.00Mededelingen en rondvraag

6. Visie Blij in Beesel
Samenwerking

7. Integrale afstemming
a.

Collegeprogramma

b.

Financieel

c.

Juridisch

d.

Risico’s

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

9. Duurzaamheid
Niet van toepassing

Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:

01_Agenda PHO Sociaal Domein 12-11-2020
02_Verslag PHO Sociaal Domein 15-10-2020
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Bijlage 3:
05-1_Adviesnota Regeling bijzondere kosten pleegzorg
Bijlage 4:
05-2_Regeling bijzondere kosten pleegzorg regio Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost
en Midden-Limburg West
Bijlage 5:
06-1_Adviesnota Inhoudelijke regeling Bijzondere Kosten Limburg Jeugdbescherming
verblijf in instelling
Bijlage 6:
06-2_Inhoudelijke regeling bijzondere kosten Limburg 2020
Bijlage 7:
07-1_Adviesnota Convenant Nazorg Limburg
Bijlage 8:
07-2_Bijlage 1 Convenant + samenwerkingsafspraken Nazorg Limburg
Bijlage 9:
08_Adviesnota Regio Venlo - Meldpunt Signaal Noord-Limburg
Bijlage 10:
09_Adviesnota Evaluatie regionale voorzieningen internationale werknemers
Bijlage 11:
10-1_Adviesnota samenwerkingsovereenkomst regionale sociale recherche
participatiewet
Bijlage 12:
10-2_Bijlage 1 bij samenwerkingsovereenkomst Beleidsplan handhaving sociaal domein
Venlo
Bijlage 13:
10-3_Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Participatiewet
Bijlage 14:
10-4_Samenwerkingsovereenkomst SR regio Limburg_Noord
Bijlage 15:
11-01_Adviesnota PHO tav Regiobeeld en BST VGZ
Bijlage 16:
11-02_Bijlage- 20200916 Regiobeeld Noord Limburg versie 2.0
Bijlage 17:
11-03_bijlage Bespreeknotitie regiobeeld 2.0
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