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Advies
Toestemming te verlenen voor het aangaan van de inkoopsamenwerking op het gebied van de Wmo en
Wvggz, het treffen van de gecombineerde centrumregeling via bijgaand raadsvoorstel- en besluit, en
daarmee ook voor het intrekken van de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020.

lnleiding
ln de regio Brabant Noordoost-oost bestaat al vanaf 201 5 regionale samenwerking voor de inkoop van
Wmo ondersteuning. Deze afspraken zijn vastgelegd in een centrumregeling. De samenwerking wordt
regelmatig geëvalueerd en zowel zorgaanbieders als regiogemeenten zijn positief over deze
samenwerking. Daarom is vorig jaar besloten om de centrumregeling te verlengen voor 4 jaar namelijk
voor de periode 2020 tot en met 2023.
Per I januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz) ingevoerd. De samenwerkende
gemeenten hebben besloten de uitvoerende taken van deze wet voor gemeenten (het voorbereidend
verkennend onderzoek en het "horen" van cliënten) op dezelfde wijze te organiseren als de Wmo
inkoop. Het betreft in feite een administratieve inpassing van de taken Wvggz in de huidige
centrumregeling Wmo.

Beoogd effect
Het doel van deze samenwerking is de Wmo en Wvggz-taken efficiënter en effectiever in te richten,
Gemeenten hebben er belang bij om de aansturing van zorginstellingen gezamenlijk te doen zodat
deze te maken hebben met één beleid en één pakket aan voorwaarden. Dit vermindert de kosten
waardoor er meer geld beschikbaar is voor ondersteuning van kwetsbare burgers.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten

I.l

De nieuwe taken sluiten naadloos aan bij de huidige centrumregeling Wmo.
Het beleid van inwoners met een psychische kwetsbaarheid is een van de speerpunten in onze regio en
valt onder de Wmo. Het betreft grotendeels dezelfde organisaties die deze taken uitvoeren en het gaat
over dezelfde inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De organisatiestructuur van de Wmo sluit
hier naadloos bij aan.
1.2 Het ís niet efficiënt dit los van elkaar te organiseren.
Het is niet handig rondom iedere taak die van Het Rijk naar de gemeenten komt aparte

samenwerkingsafspraken te maken. Hierdoor wordt de regel en bestuurlijke drukte alsmaar groter.
We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden die prima voldoen
1.3 Betreft een administratieve inpassing van de inkooptaak.
ln de voorstellen over de invoering van de Wvggz is centrumgemeente Oss voor 2020 gemandateerd
om de taken uit te voeren. Maar het is nodig de samenwerkingsafspraken op dit onderdeel te

formaliseren.
1.4 ls er ook een inhoudelijke meerwaarde in het centraal uitvoeren van verschillende zorgtaken?
Naast de inkoop van Wmo zorg (begeleiding en dagbesteding en kortdurend verblijf) valt ook

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen onder deze centrumregeling. Tot en met 202 I gaan de
middelen vanuit Het Rijk centraal naar de gemeente Oss om deze ondersteuning te organiseren. Vanaf
2022 wordt Beschermd wonen gedecentraliseerd naar iedere regiogemeente. Voor de komende jaren is
in onze regio afgesproken ook op dit gebied te blijven samenwerken voor de meest kwetsbare burgers
in de regio. De taken die vallen onder de Wvggz zijn instrumenten naast de hiervoor gemelde taken om
deze inwoners goed te ondersteunen.

Kanttekeningen
I.I Wat is het effect van de voorgenomen herindelingen in de regio?
ln de samenwerkingsregio Brabant Noordoost-oost staan de komende jaren een tweetal herindelingen
op stapel. Omdat de herindelingen alleen met gemeenten binnen de regio plaats vinden is dit niet van
invloed op de regionale samenwerking. Geen van de her in te delen gemeenten heeft voornemens
aangekondigd om uit deze samenwerking te stappen. Alleen wordt de verdeelsleutel voor de
doorrekening aangepast.

Financiën
Het budget voor de uiwoeringskosten inkoop is meegenomen in de regionale begroting die via het Plan
van aanpak Wvggz Brabant Noordoost-oost door alle l0 colleges is vastgesteld.
ln de cyclus van het inkoopplan zal de Wvggz meegenomen worden in de inhoudelijke en financiële
verantwoord ing richting regiogemeenten.

Afstemming gemeente Landerd
De gemeente Landerd neemt eveneens deel aan deze regeling. Er is afgestemd met de gemeente
Landerd op:

RAO- Regionaal Ambtelijk Overleg van juni 2020
Wmo- Portefeuillehouders overleg Wmo van 25 juni 2O2O

POHO

De Raad van de gemeente Landerd behandelt de centrumregeling op 5 november 2020.

Communicatie
De uitbreiding van de centrumregeling is vooral het juridisch goed regelen van afspraken in de
samenwerkingsregio tussen gemeenten onderling. lnwoners of zorgaanbieders zullen hier weinig van
merken.

Vervolg
De inkoopactiviteiten voor 2020 zijn al uitgevoerd en de overeenkomsten afgesloten zodat de
uitvoering door externe zorgaanbieders per I januari van start kon gaan. Om dit te regelen is de
gemeente Oss voor 2020 gemandateerd door de regiogemeenten vooruitlopend op de uitbreiding van
de centrumregeling.
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