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-
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Secretaris Madivosa

Advies:
U wordt voorgesteld om:
kennis te nemen van de mededelingen en gelegenheid voor informatie-uitwisseling over actuele
ontwikkelingen op diverse dossiers

Overig

Ontwikkelagenda Resultaatgericht werken, uitbreiding indiceren individuele begeleiding naar
aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
Sinds 1 januari 2020 werken de gemeenten binnen de regio West-Friesland resultaatgestuurd.
In mei 2021 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan dat een indicatie voor
individuele ambulante begeleiding dient te gebeuren in uren. Een uitspraak van de CRvB is
wetgevend en dient opgevolgd te worden.
Omdat onze beschikkingen in het licht van de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
te weinig rechtsbescherming bieden aan de cliënt, heeft de regio een juridisch advies gevraagd
aan Stimulansz.
Omdat meer gemeenten kampen met de gevolgen van de uitspraak heeft Stimulansz een vijftal
scenario’s geschetst waarmee gemeenten aan de slag kunnen. In het RBA van 24 september 2021
hebben de bestuurders aangegeven akkoord te zijn met het op korte termijn uitwerken van een
variant van scenario 4. Scenario 5 wordt meegenomen als onderdeel van de ontwikkelagenda
Resultaatgestuurd werken. In het Madivosa van 7 oktober 2021 is het voorstel besproken met de
bestuurders.
Stukken:
9b TKN CRvB uitspraak op ontwikkelagenda

Overig
Regionale raadsledenbijeenkomsten 2022
In 2022 zijn nog zes bijeenkomsten gepland: De data voor 2022 zijn: 28 april, 18 mei, 1 juni, 28
september, 26 oktober en 23 november.
Zoals bekend wordt de agenda van deze bijeenkomsten vastgesteld door het overleg ‘Westfriese
Samenwerkings Driehoek’, waarin ook de voorzitters van VVRE en Madivosa zitting hebben. De te
behandelen onderwerpen worden in belangrijke mate aangedragen door VVRE en Madivosa. In principe
gaat het om onderwerpen waarbij het wenselijk is raadsleden in een vroegtijdig stadium te betrekken en
waarover de afzonderlijke raden in een later stadium nog zullen moeten besluiten.
Het is aan de leden van VVRE en Madivosa om aan te geven welke onderwerpen geschikt zijn voor een
regionale raadsledenbijeenkomst.

