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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

20 december 2016 

 

Nee 

Gerben Struik en Marleen Sanderse  

Dienstverlening aan Weesp  

 

 

1. Kennisnemen van  
Het besluit van het college een dienstverleningsovereenkomst te sluiten voor dienstverlening van 
Gooise Meren aan Weesp op het gebied van ICT-systemen en applicatiebeheer per 1 januari 2017.  

 

2. Inleiding 

Juli 2016 hebben Weesp en Gooise Meren een intentieverklaring getekend over de uitvoering van 

backoffice taken op het gebied van de Wmo 2015 en Jeugdwet. In deze raadsmededeling 

informeren wij uw Raad over de uitkomst van het onderzoek waartoe in deze intentieverklaring is 

besloten.  

  

3. Kernboodschap 

Weesp heeft zich aangesloten bij de inkoopregio Gooi en Vechtstreek voor de inkoop van de 

Jeugdwet en de Wmo nadat de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren is geëindigd. 

Weesp heeft geconstateerd dat een opzichzelfstaande lokale uitvoering kwetsbaarheden bevat 

qua schaal en inrichting. Weesp heeft daarom Gooise Meren benaderd als nieuwe 

samenwerkingspartner voor de uitvoering van backofficetaken voor de Wmo 2015 en Jeugdwet. 

Gooise Meren is Weesp daarbij als goede buur graag van dienst. De uitvoering van de 

Participatiewet blijft vooralsnog bij Stichtse Vecht. 

 

Juli 2016 hebben de colleges van Gooise Meren en Weesp een intentieverklaring getekend. De 

gemeenten hebben daarmee de intentie vastgelegd een dienstverleningsovereenkomst te sluiten 

voor de uitvoering van ondersteunende taken op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet 

door Gooise Meren voor Weesp. Over deze intentieverklaring bent u geïnformeerd met de 

raadsmededeling van 12 juli 2016. 

In de intentieverklaring zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen die de gemeenten wensen te 

realiseren bij het aangaan van de samenwerking. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op de 

kosten, werkwijzen, maar ook het behoud van de verantwoordelijkheid van Weesp voor zorg aan 

haar inwoners.  

 

Na onderzoek naar de randvoorwaarden uit de intentieverklaring heeft het college nu besloten een 

dienstverleningsovereenkomst te sluiten met Weesp. Gooise Meren zal per 1 januari 2017 aan 

Weesp ondersteuning leveren op het gebied van ICT-systemen en applicatiebeheer.  Het streven is 

de samenwerking verder uit te breiden voor de overige backofficetaken die onderdeel zijn van de 

intentieverklaring. Dit wordt in de loop van 2017 zorgvuldig voorbereid volgens de 

randvoorwaarden uit de intentieverklaring.  
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4. Consequenties 

Met de dienstverleningsovereenkomst wordt voldaan aan de randvoorwaarden zoals genoemd in 

de intentieverklaring. Eén van de randvoorwaarden is dat de ondersteuning geen extra druk legt op 

de uitvoeringsorganisatie van Gooise Meren.  

De mogelijke samenwerking op het gebied van de Wmo 2015 en Jeugdwet staat los van de 

toekomstoriëntatie van de gemeente Weesp. De uitkomst van die oriëntatie kan gevolgen hebben 

voor deze samenwerking. 

 

5. Communicatie 

Betrokkenen zijn geïnformeerd over de dienstverleningsovereenkomst en het streven de 

dienstverleningsovereenkomst uit te breiden zoals in de intentieverklaring opgenomen is.  

 

6. Vervolg 

In de loop van 2017 wordt uw Raad geïnformeerd over het besluit van de colleges over de 

uitbreiding van de samenwerking met Weesp.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

 

Gemeentesecretaris 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

 


