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Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
Jennifer Hartogensis

Geachte heer leden van het dagelijks bestuur van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland,
Op 6 juli 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar de regiovisie samenwerking en
opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen vastgesteld.
De gemeente Zevenaar onderschrijft het belang van regionale samenwerking en het beschrijven van de
gewenste ontwikkelingen daarin. We vinden het belangrijk om transparant te laten zien hoe de
samenwerking en het opdrachtgeverschap voor Jeugd, Wmo, Beschermd Wonen in Centraal Gelderland is
georganiseerd en hoe de samenwerking verloopt tussen de gemeenten en de maatschappelijke
organisaties. De samenwerking moet ertoe leiden dat de inwoners van Zevenaar de zorg en ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben.
We vinden het wel belangrijk om een signaal af te geven over een evenwichtige financiële
verantwoordelijkheid bij de samenwerking. We ervaren dat er in een dossier zoals Beschermd Wonen /
Beschermd Thuis discussie is over het volledig inleggen van de gemeentelijke middelen die voor het
betreffende werkveld beschikbaar zijn (de doeluitkering). Ook op andere werkvelden ervaren we
dergelijke discussies.
We maken ons hier zorgen over omdat discussies over een volwaardige inleg van financiële middelen een
slagvaardige samenwerking op dossiers in de weg kan staan. We verzoeken u daarom bij regionale
samenwerking expliciet te sturen dat alle gemeenten de doeluitkering beschikbaar stellen bij regionale
samenwerking. Op een manier dat bij samenwerking tussen alle gemeenten transparant is hoe elke
gemeente in een dossier omgaat met de inkomsten die men ontvangt in relatie tot de uitgaven die de
gezamenlijke gemeenten in de regio doen.
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