1

BESLUITENLIJST
Voorronde Open Huis
Datum: 26 oktober 2017
Onderwerp: Presentatie van dhr. T. Struijs (regionaal programmamanager Sociaal Domein regio ZOU)
over de samenwerking in de regio binnen het Sociaal Domein.
Voorzitter: dhr. P. Lakerveld
Griffier: mevr. H.R.E. Hofland
Aanwezigen: mevr. J.T. Sweerts (De Liberalen), dhr. F.C.M. Pouw (De Liberalen), dhr. K.A. Maijer (De
Liberalen), mevr. N. van der Voort (P21), mevr. B.G. Schipper (P21), de heer L.N. Vernie (CDA), dhr. H.
Kager (CDA)
Portefeuillehouder: dhr. J.J. Eijbersen
Presentatie: dhr. T. Struijs
Korte
samenvatting De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
bespreking:
Dhr. Eijbersen licht toe dat hij verheugd is dat dhr. Struijs een presentatie geeft
over de samenwerking tussen de gemeentes De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De samenwerking vindt plaats op het gebied
van participatie, jeugdhulp, WMO en passend onderwijs. De kracht van het samen maakt ons sterk.
Dhr. Struijs geeft een presentatie. Deze presentatie is als bijlage bij dit verslag
gevoegd.
Hij merkt op dat Bunnik dichtbij de burger staat. Grotere gemeenten kunnen
daar iets van leren en daar hun voordeel mee doen.
Hij licht toe dat de ambtenaar 5.0 zo wordt genoemd omdat het een samenwerkingsverband tussen 5 gemeenten betreft.
Dhr. Struijs merkt op dat op 22 november aanstaande de tweede regionale
raadsbijeenkomst in Zeist plaatsvindt. De onderwerpen die op de agenda staan
zijn onder andere: het BIGA-actieplan, SAFE (veilig thuis), ouderen en leefbaarheid. De opgave voor fraude en handhaving zal worden toegelicht. Er zal
iets worden verteld over personen met verward gedrag. De raadsleden zullen
twee weken voor de bijeenkomst een uitnodiging ontvangen.
Dhr. Pouw vraagt hoe de ambtenaar 5.0 in de praktijk werkt. Hoe gaat dat per
project en hoe is de taakverdeling?
Dhr. Struijs antwoordt dat als zich een probleem/vraagstuk aandient, dan wordt
dat in het programmateam geagendeerd. Gekeken wordt welke manager hierin
het voortouw wil nemen. Wie heeft de meeste feeling met het onderwerp? De
projectopdracht wordt vervolgens verder geformuleerd. De manager is hier ‘leading’ in. Vervolgens wordt bepaald wie de projectleider wordt. Wie heeft voor
deze opdracht de beste kwaliteiten? Deze projectleider wordt gezocht binnen de
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5 gemeenten.
De manager, de bestuurder en de projectleider zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt
zijn ze meer of minder actief.
Dhr. Eijbersen merkt op dat het een verrijking is dat met mensen uit andere organisaties wordt samengewerkt. Hierdoor verbetert de kwaliteit.
Dhr. Maijer vraagt hoe wordt bepaald wat gezamenlijk met de 5 gemeenten
wordt gedaan en wat lokaal wordt opgepakt. Hoe wordt met de lokale verschillen tussen de gemeenten omgegaan?
Dhr. Struijs antwoordt dat het uitgangspunt is dat wat lokaal kan, niet gezamenlijk wordt opgepakt. Als iets gezamenlijk wordt gedaan dan moet dat iets toevoegen. Kennisdeling is natuurlijk altijd mogelijk.
Als er lokale verschillen zijn, dan wordt er zoveel mogelijk lokaal gewerkt. Het is
een los samenwerkingsverband. Het gaat om het vroegtijdig afstemmen en signaleren van gemeenschappelijke vraagstukken en hierbij samen optrekken. De
verantwoordelijkheid ligt echter nog steeds bij het college en de gemeenteraad.
Dhr. Vernie vraagt of de adviesraden voor het sociaal domein een functie hebben binnen het samenwerkingsverband.
Dhr. Struijs antwoordt dat er op het gebied van inkoop- en contractmanagement
‘zorg om tafel overleggen’ plaatsvinden met de aanbieders. Aan deze overleggen nemen ook de cliëntenraden en de vertegenwoordigers van WMO-raden
deel.
Dhr. Eijbersen merkt op hij trots is op deze bestuurskrachtige regionale samenwerking. Hij antwoordt desgevraagd dat hij voorzitter is van de bestuurstafel.
De voorzitter sluit de bijeenkomst en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.
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