Was-wordt overzicht van Centrumregeling WMO
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Nieuwe tekst
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Overwegende dat
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Overwegende dat

zij met ingang van 1 januari 2015 voor de duur van vijf jaren regionaal

zij met ingang van 1 januari 2015 regionaal hebben samengewerkt in

hebben samengewerkt in de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-

de Centrumregelingen Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 en 2017,

oost 2015 en in de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost

waarbij de gemeente Oss als centrumgemeente is aangewezen;

2017;
zij met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe Centrumregeling Wmo
zij daartoe een inkoopsamenwerking zijn aangegaan waarbij de

zijn aangegaan, waarbij de gemeente Oss mandaat en volmacht is

gemeente Oss als centrumgemeente is aangewezen;

verleend om de ondersteuning in te kopen namens de Brabant
Noordoost-oost gemeenten;

de huidige regeling per 1 januari 2020 eindigt;
per 1 januari 2020 de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
de samenwerking binnen de Centrumregeling in 2018 is geëvalueerd;

(Wvggz) geldt en de colleges bepaalde taken die voortvloeien uit deze
wet gezamenlijk wensen uit te voeren;

de gemeenten en de aanbieders positief zijn over de samenwerking en
deze willen voortzetten;

zij daartoe per 1 januari 2020 voor de duur van vier jaren een regionale
inkoopsamenwerking willen aangaan waarbij de gemeente Oss als

vanaf 2021 de uitkeringen beschermd wonen en maatschappelijke

centrumgemeente wordt aangewezen;

opvang geïntegreerd worden in de algemene uitkering per gemeente en
de colleges hebben afgesproken voor deze onderdelen te blijven

er veel gelijkluidende bepalingen zijn voor de inkoopsamenwerking op

samenwerken;

het gebied van de Wmo en de Wgggz;

het voorzieningenniveau beschermd wonen en maatschappelijke

de colleges uit efficiency oogpunt dan ook voor de

opvang op een passend niveau wordt gehouden en doeltreffend wordt

inkoopsamenwerking een nieuwe centrumregeling willen vaststellen die

ingezet na een beleidsmatige nadere invulling door de gemeenten;

in beide onderwerpen voorziet;

de colleges de intentie hebben hun raden voor te stellen hiertoe hun

Overwegende ten aanzien van de taken Wmo dat

verordening Wmo zoveel als mogelijk gelijkluidend vast te stellen en

vanaf 2021 de uitkeringen beschermd wonen en maatschappelijke

hun beleid op het gebied van de Wmo

opvang geïntegreerd worden in de algemene uitkering per gemeente en

zoveel als mogelijk gelijkluidend te ontwikkelen en/of op elkaar af te

de colleges afgesproken hebben voor deze onderdelen te blijven

stemmen;

samenwerken;
vanaf 2022 de uitkering voor nieuwe cliënten beschermd wonen

gemeenten in adequaat toezicht op naleving van kwaliteit en

geïntegreerd wordt in de algemene uitkering per gemeente en de

rechtmatigheid in de Wmo voorzien door gezamenlijke organisatie van

colleges vastgesteld hebben dat zij het regionale palet voor

het Wmo toezicht;

specialistische opvang en ondersteuning met elkaar regionaal blijven
uitvoeren en bekostigen in de periode 2020-2023;

zij daartoe ingaande 2020 een nieuwe centrumregeling wensen aan te
gaan waarin aan de gemeente Oss het mandaat wordt verleend om de

de colleges de intentie hebben hun raden voor te stellen hiertoe hun

ondersteuning in te kopen namens de

verordening Wmo zoveel als mogelijk gelijkluidend vast te stellen en

Noordoost-oost Brabantse gemeenten;

hun beleid op het gebied van de Wmo zoveel als mogelijk gelijkluidend
te ontwikkelen en/of op elkaar af te stemmen;

deze centrumregeling erin voorziet dat de centrumgemeente ten
behoeve van de gemeenten bovenlokale taken uitvoert ten behoeve van

zij in adequaat toezicht op naleving van kwaliteit en rechtmatigheid in

de ondersteuningstaak van gemeenten voor haar inwoners;

de Wmo voorzien door gezamenlijke organisatie van het Wmo toezicht;

de verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen van de gemeenten

Overwegende ten aanzien van de taken Wvggz dat

wordt aangepast indien het aantal gemeenten in verband met

na advies van het portefeuillehoudersoverleg Wmo d.d. 13 juni 2019 de

gemeentelijke herindeling wijzigt; bij samenvoeging van gemeenten

colleges bij hun afzonderlijke besluiten van juli-augustus 2019 de

worden de percentages opgeteld, bij splitsing van gemeenten vindt

gemeente Oss al volmacht en mandaat hebben verleend om de taken

overleg plaats tussen de deelnemende gemeenten in het

‘voorbereiding aanvraag Zorgmachtiging Wvggz en het horen van de

portefeuillehoudersoverleg (POHO) Wmo;

betrokkene voorafgaande aan het nemen van een crisismaatregel’ in te
kopen namens de Brabant Noordoost-oost gemeenten;

Gelet op
artikel 2.6.1 Wmo 2015, afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht,

de colleges de intentie hebben hun beleid op het gebied van de Wvggz

en de artikelen 1 en 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke

zoveel als mogelijk gelijkluidend te ontwikkelen en/of op elkaar af te

regelingen (Wgr);

stemmen;

de door de raden van voornoemde gemeenten aan hun colleges van

Overwegende dat

burgemeester en wethouders verleende toestemming tot het aangaan

de verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen van de gemeenten

van deze samenwerking en het vaststellen van deze regeling ex artikel

wordt aangepast indien het aantal gemeenten in verband met

1, tweede lid Wgr;

gemeentelijke herindeling wijzigt; bij samenvoeging van gemeenten
worden de percentages opgeteld, bij splitsing van gemeenten vindt

overleg plaats tussen de deelnemende gemeenten in het
portefeuillehoudersoverleg Wmo;
Gelet op
artikel 2.6.1 Wmo 2015, afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht,
en de artikelen 1 en 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr); en
de door de raden van voornoemde gemeenten aan hun colleges
verleende toestemming tot
-

het intrekken van de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoostoost 2020;

-

het aangaan van de inkoopsamenwerking op het gebied van de
Wmo en Wvggz, en het treffen van deze gecombineerde regeling;
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B E S L U I T E N:

2

vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling voor de

BESLUITEN
1.

inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo

in te trekken de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost
2020;

2.

vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling voor
de Brabant

Noordoost-oost gemeenten voor
-

de inkoop van de ondersteuning in het kader van de Wmo en

-

de inkoop van de voorbereiding aanvraag Zorgmachtiging en het
horen van de betrokkene voorafgaande aan een crisismaatregel in
het kader van de Wvggz.
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Artikel 1 Algemene bepalingen

3

Artikel 1 Algemene bepalingen

i.

portefeuillehouder Wmo: het collegelid van een deelnemende

i.

portefeuillehouder Wmo/ Wvggz: het collegelid van een

gemeente, verantwoordelijk voor de taken binnen het regionaal

deelnemende gemeente, verantwoordelijk voor de taken binnen

beleidskader Wmo;

het regionaal beleidskader Wmo, en de taken binnen de Wvggz
genoemd in deze centrumregeling;
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Artikel 1 Algemene bepalingen
n.

3

opheffingsplan: financiële afspraken tussen de gemeenten die

Artikel 1 Algemene bepalingen
n.

regelen hoe de kosten worden verdeeld als de samenwerking voor
o.

tweede lid, van de Wvggz;

1 januari 2024 wordt opgeheven;

o.

zorg: zorg als bedoeld in artikel 3:2, eerste lid, van de Wvggz;

liquidatieplan: financiële afspraken tussen de gemeenten die

p.

zorgmachtiging: rechterlijke machtiging om verplichte zorg te

regelen hoe de kosten worden verdeeld als de samenwerking

verlenen;

tussen alle gemeenten of een beperkt aantal gemeenten wordt
p.

verplichte zorg: zorg als bedoeld in artikel 3:1 en artikel 3:2,

q.

voorbereiding aanvraag Zorgmachtiging Wvggz en het horen van

beëindigd per 1 januari 2024;

de betrokkene: voorbereiding aanvraag Zorgmachtiging Wvggz en

verdeelsleutel: verdeling op basis van CBS-inwoneraantallen van

het horen van de betrokkene voorafgaande aan het nemen van een

de gemeenten per 1 januari 2018 zoals opgenomen in de bijlage.

crisismaatregel in het kader van de Wvggz;
r.

opheffingsplan: financiële afspraken tussen de gemeenten die
regelen hoe de kosten worden verdeeld als de samenwerking voor
1 januari 2024 wordt opgeheven;

s.

liquidatieplan: financiële afspraken tussen de gemeenten die
regelen hoe de kosten worden verdeeld als de samenwerking
tussen alle gemeenten of een beperkt aantal gemeenten wordt
beëindigd per 1 januari 2024;

t.

verdeelsleutel: verdeling op basis van CBS-inwoneraantallen van
de gemeenten per 1 januari 2018 zoals opgenomen in de bijlage.
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Artikel 2 Doelstelling voor samenwerking

3

Artikel 2 Doelstelling voor samenwerking

De gemeenten zijn een onderlinge samenwerking aangegaan gericht op

De gemeenten zijn een onderlinge samenwerking aangegaan gericht op

het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte inkoop van de

het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte inkoop van

ondersteuning in het kader van de Wmo op basis van het regionaal

-

de ondersteuning in het kader van de Wmo op basis van het

-

de voorbereiding aanvraag Zorgmachtiging Wvggz en het horen

beleidskader Wmo en het tweejaarlijkse inkoopplan.

regionaal beleidskader Wmo en het tweejaarlijkse inkoopplan;
van de betrokkene.

3

Artikel 3 Opdracht centrumgemeente
1.

4

De regionale inkoop van de ondersteuning wordt uitgevoerd door

Artikel 3 Opdracht centrumgemeente
1.

De centrumgemeente voert de regionale inkoop uit van de

de centrumgemeente. Deze gemeente treedt namens de

ondersteuning in het kader van de Wmo, en de regionale inkoop

gemeenten op als inkopende partij.

van de voorbereiding aanvraag Zorgmachtiging Wvggz en het
horen van de betrokkene. De centrumgemeente treedt namens de
gemeenten op als inkopende partij.
4-5

Artikel 4 Taken centrumgemeente
2.

Taken van de centrumgemeente in het kader van de Wvggz zijn:
-

de regionale inkoop van de werkzaamheden voorbereiding
aanvraag Zorgmachtiging Wvggz en het horen van de
betrokkene, en alle activiteiten die daarvoor noodzakelijk
zijn, waaronder in ieder geval het opstellen van
overeenkomsten en het bepalen van tarieven/budgetten per
aanbieder binnen het financiële kader van de regio;

-

de ambtelijke coördinatie van die onderwerpen;

-

het afsluiten, beheren, uitvoeren van de overeenkomsten die
voortvloeien uit de aanbesteding en alle activiteiten die
daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder registratie, controle,
monitoring, rapportage, contractmanagement en
relatiebeheer;

-

het leveren van monitorrapportages minimaal eenmaal per
jaar of zo veel vaker als nodig waarmee regiogemeenten
informatie ontvangen over de uitgevoerde activiteiten en de
behaalde resultaten;

-

het afstemmen van een goede aansluiting met het lokale
veld.
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Artikel 6 Inkoopplan
1.

Met het oog op een goede uitvoering van de taken zorgt de
centrumgemeente voor 1 april voor een tweejaarlijks inkoopplan

5

Artikel 6 Inkoopplan Wmo/ Plan van aanpak Wvggz Brabant Noordoostoost
1.

Met het oog op een goede uitvoering van de taken Wmo zorgt de

2.

met uitgangspunten en doelstellingen voor de komende twee jaar.

centrumgemeente voor 1 april voor een Inkoopplan Wmo voor de

Dit plan is gebaseerd op het regionaal beleidskader Wmo en wordt

jaren 2020 en 2021 met daarin uitgangspunten en doelstellingen

aan alle colleges ter besluitvorming voorgelegd.

voor de komende twee jaar. Dit plan is gebaseerd op het regionaal

Als de meerderheid – op basis van de CBS-inwoneraantallen per 1

beleidskader Wmo en wordt aan alle colleges ter besluitvorming

januari van het betreffende kalenderjaar van minimaal vier

voorgelegd.

gemeenten – instemt, dan is het inkoopplan vastgesteld. Wordt de

2.

meerderheid niet gehaald, dan vindt verder overleg plaats over de

het Plan van aanpak Wvggz Brabant Noordoost-oost.

inhoud van het inkoopplan.
3.

Voor de uitvoering van de taken Wvggz geldt voor 2020 en 2021

3.

Bij gemeentelijke herindeling kan de bepaling van de meerderheid

Met ingang van 2022 worden het Inkoopplan Wmo en het Plan van
aanpak Wvggz Brabant Noordoost-oost geïntegreerd.

- de CBS-inwoneraantallen van minimaal vier gemeenten – worden

4.

aangepast.

Als de meerderheid – op basis van de CBS-inwoneraantallen per 1
januari van het betreffende kalenderjaar van minimaal vier
gemeenten – instemt, dan is het Inkoopplan Wmo/ Wvggz
vastgesteld. Wordt de meerderheid niet gehaald, dan vindt verder
overleg plaats over de inhoud van het inkoopplan.

5.

Bij gemeentelijke herindeling kan de bepaling van de meerderheid
in het vierde lid – de CBS-inwoneraantallen van minimaal vier
gemeenten – worden aangepast.
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Artikel 8 Bestuurlijk overleg
1.

2.

3.

4.

Aan het portefeuillehoudersoverleg Wmo nemen deel de

Artikel 8 Bestuurlijk overleg
1.

In het bestuurlijk overleg worden de taken van de Wmo en de

portefeuillehouders Wmo en een ambtelijke vertegenwoordiger

Wvggz besproken. In ieder geval wordt gesproken over het

per subregio.

regionale beleid Wmo, de inkoop van de ondersteuning Wmo en

De portefeuillehouder Wmo van de centrumgemeente overlegt ten

genoemde taken Wvggz aan de hand van voortgangsrapportages,

minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders van de

monitoringsinformatie, het verloop van de samenwerking, het

regiogemeenten.

inkoopplan en het jaarverslag.

De portefeuillehouders Wmo van de gemeenten komen voorts

2.

Aan het portefeuillehoudersoverleg Wmo nemen deel de

bijeen wanneer 1/3 van hen dit onder opgaaf van redenen

portefeuillehouders Wmo en een ambtelijke vertegenwoordiger

noodzakelijk acht.

per subregio.

Het extra bestuurlijk overleg bedoeld in het derde lid wordt

Indien gewenst worden de burgemeesters uitgenodigd om deel te

uiterlijk binnen twee weken na het verzoek belegd door de

nemen aan het overleg in het kader van de ingekochte taak horen.

centrumgemeente.
5.

5-6

In het bestuurlijk overleg bedoeld in het eerste lid wordt in ieder

3.

De portefeuillehouder Wmo/ Wvggz van de centrumgemeente
overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders

geval gesproken over het regionale beleid Wmo, de inkoop van de

van de regiogemeenten.

ondersteuning aan de hand van voortgangsrapportages,

4.

De portefeuillehouders Wmo/ Wvggz van de gemeenten komen

monitoringsinformatie, het verloop van de samenwerking, het

voorts bijeen wanneer 1/3 van hen dit onder opgaaf van redenen

inkoopplan en het jaarverslag.

noodzakelijk acht.
5.

Het extra bestuurlijk overleg bedoeld in het derde lid wordt
uiterlijk binnen twee weken na het verzoek belegd door de
centrumgemeente.

5

Artikel 9 Ambtelijk overleg/ overlegtafel Wmo
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Artikel 9 Ambtelijk overleg/ overlegtafel Wmo

1.

Er is ambtelijk overleg voorafgaand aan de overlegtafel Wmo en

1.

2.

In het ambtelijk overleg is iedere gemeente vertegenwoordigd.

2.

In het ambtelijk overleg is iedere gemeente vertegenwoordigd.

3.

De vertegenwoordiger van de centrumgemeente is voorzitter van

3.

De vertegenwoordiger van de centrumgemeente is voorzitter van

het bestuurlijk overleg.

voorafgaand aan de overlegtafel Wmo en het bestuurlijk overleg.

het ambtelijk overleg.
4.

het ambtelijk overleg.

Iedere subregio wijst één ambtelijke vertegenwoordiger en een

4.

plaatsvervanger aan om deel te nemen aan de overlegtafel Wmo.
5.

6

Iedere subregio wijst één ambtelijke vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger aan om deel te nemen aan de overlegtafel Wmo.

De ambtelijke vertegenwoordiger van de subregio is

5.

De ambtelijke vertegenwoordiger van de subregio is

verantwoordelijk voor inbreng namens de subregio en

verantwoordelijk voor inbreng namens de subregio en

terugkoppeling naar de subregio.

terugkoppeling naar de subregio.

Artikel 10 Informatie en verantwoording
7.

Er is ambtelijk overleg over de Wmo en Wvggz onderwerpen

6-7

De regiogemeenten kunnen de centrumgemeente om aanvullende

Artikel 10 Informatie en verantwoording
7.

inlichtingen verzoeken, voor zover het haar taak betreft.

Het jaarverslag bevat in ieder geval voor wat betreft de inkoop van
de taken in het kader van de Wvggz:
-

een inhoudelijk verslag van de uitgevoerde activiteiten inkoop
taken Wvggz;

-

de financiële verantwoording van de uitvoering van de
organisatie inkoop taken Wvggz;

8.

een voorstel voor afrekening per gemeente.

De regiogemeenten kunnen de centrumgemeente om aanvullende
inlichtingen verzoeken, voor zover het haar taak betreft.

6

Artikel 12 Communicatie

7

Artikel 12 Communicatie

6

De centrumgemeente is het aanspreekpunt voor de aanbieders van de

De centrumgemeente is het aanspreekpunt voor de aanbieders van de

ondersteuning in het kader van de Wmo voor alle contractuele

ondersteuning Wmo en werkzaamheden Wvggz voor alle contractuele

afspraken en vraagstukken over de uitgevoerde inkoop en

afspraken en vraagstukken over de uitgevoerde inkoop en

aanbesteding op grond van artikel 4 van deze regeling. Afspraken over

aanbesteding op grond van artikel 4 van deze regeling. Afspraken over

individuele cliënten worden gemaakt door de betreffende gemeente.

individuele cliënten worden gemaakt door de betreffende gemeente.

Artikel 13 Tussentijdse wijziging
4.

7

Op de tussentijdse wijziging van deze regeling is artikel 23 van

Artikel 13 Tussentijdse wijziging
4.

deze regeling van overeenkomstige toepassing.
7

Artikel 14 Tussentijdse toetreding
4.

deze regeling van overeenkomstige toepassing.
7

Op de tussentijdse toetreding tot deze regeling is artikel 23 van

Artikel 14 Tussentijdse toetreding
4.

deze regeling van overeenkomstige toepassing.
7

Artikel 15 Tussentijdse uittreding
6.

8

Op de tussentijdse uittreding uit deze regeling is artikel 23 van

Artikel 16 Tussentijdse opheffing en beëindiging
7.

Artikel 15 Tussentijdse uittreding
6.

8

Op de tussentijdse opheffing van deze regeling is artikel 23 van

Artikel 22 Inwerkingtreding en duur van de regeling
1.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

Op de tussentijdse uittreding uit deze regeling is artikel 22 van
deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Tussentijdse opheffing en beëindiging
7.

deze regeling van overeenkomstige toepassing.
9

Op de tussentijdse toetreding tot deze regeling is artikel 22 van
deze regeling van overeenkomstige toepassing.

deze regeling van overeenkomstige toepassing.
7-8

Op de tussentijdse wijziging van deze regeling is artikel 22 van

Op de tussentijdse opheffing van deze regeling is artikel 22 van
deze regeling van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 22 Inwerkingtreding en duur van de regeling
1.

De regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking

2.

De regeling wordt aangegaan voor de duur van vier jaren.

van de regeling in de Staatscourant door de centrumgemeente,

3.

De gemeenten beslissen voor 1 maart 2023 of de gezamenlijke

onder gelijktijdige intrekking van de Centrumregeling Wmo

inkoop in 2024 en volgende jaren wordt voortgezet en voor welk
deel van de Wmo dat gebeurt.

Brabant Noordoost-oost 2020.
2.

De regeling wordt aangegaan tot 1 januari 2024.

3.

De gemeenten beslissen voor 1 maart 2023 of de gezamenlijke
inkoop in 2024 en volgende jaren wordt voortgezet en voor welk

Artikel 23 Bekendmaking en toezending
1.

deel van de Wmo en de Wvggz dat gebeurt.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na
bekendmaking van de regeling in de Staatscourant door de

4.

De centrumgemeente zendt deze regeling aan Gedeputeerde

centrumgemeente.
2.

De centrumgemeente zendt deze regeling aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant.

3.

Staten van Noord-Brabant.
5.

Gemeenten nemen deze regeling op in het door hen bij te houden
register als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wgr.

Gemeenten nemen deze regeling op in het door hen bij te houden
register als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wgr.
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Artikel 24 Slotbepaling

Artikel 23 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, treedt de

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, treedt de

centrumgemeente en de betreffende regiogemeente(n) in overleg. Dit

centrumgemeente met de betreffende regiogemeente(n) in overleg. Dit

wordt geagendeerd tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het

wordt geagendeerd tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het

portefeuillehoudersoverleg Wmo.

portefeuillehoudersoverleg Wmo.

Artikel 25 Citeertitel

Artikel 24 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Centrumregeling Wmo Brabant

Deze regeling wordt aangehaald als: Centrumregeling Wmo en Wvggz

Noordoost-oost 2020.

Brabant Noordoost-oost 2020.

