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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

12 juli 2016 

90933 

Nee 

Gerben Struik en Marleen Sanderse  

Dienstverlening aan Weesp  

 

 

1. Kennisnemen van  
Het voornemen van Gooise Meren en Weesp om per 1 januari 2017 te gaan samenwerken op het 
sociaal domein. Gooise Meren zal voor Weesp back-office taken voor Jeugd en Wmo gaan 
uitvoeren.  

 

2. Inleiding 

De gemeente Weesp heeft Gooise Meren benaderd om ondersteunende diensten te verrichten op 

het sociaal domein. Meer precies gaat het om back-office taken op gebied van jeugd en Wmo: 

specialistische ondersteuning, beheers- en administratietaken.  

 

In deze mededeling informeren wij  uw Raad over de achtergrond van dit verzoek en de wijze 

waarop het college van Gooise Meren hiermee is omgegaan.  

  

3. Kernboodschap 

In het kader van de decentralisaties sociaal domein hebben de gemeenten Weesp, Wijdemeren en 

Stichtse Vecht er in 2014 voor gekozen samen te werken op het sociaal domein. Genoemde 

gemeenten  hebben  gezamenlijk maatwerkvoorzieningen Jeugdwet en Wmo ingekocht  en Weesp 

heeft de uitvoering van sociale zaken bij  Stichtse Vecht ondergebracht. De samenwerking is 

onvoldoende profijtelijk gebleken. De gemeente Weesp richt zich qua verdere samenwerking 

Jeugd en Wmo  op de regio Gooi en Vechtstreek. De uitvoering van sociale zaken blijft vooralsnog 

bij Stichtse Vecht.  

 

De gemeente Weesp doet vanaf 2017 mee aan de inkoop en contractering van 

maatwerkvoorzieningen Jeugdwet en Wmo 2015  door de Regio Gooi & Vechtstreek. Weesp 

constateert verder dat de eigen uitvoeringsdienst onvoldoende in staat is om alle taken rondom 

Jeugdwet en Wmo 2015 zelf goed uit te voeren. Weesp wil deze kwetsbaarheid reduceren door 

samenwerking met een andere uitvoeringsdienst binnen de regio Gooi en Vechtstreek en heeft 

daartoe de gemeente Gooise Meren benaderd.  

 

Het college van Gooise Meren is in principe bereid aan dit verzoek te voldoen. De 

uitvoeringsorganisatie van Gooise Meren is in staat om de gevraagde ondersteuning te bieden en 

daarmee een oplossing te bieden voor een probleem in de buurgemeente. Daarbij heeft het college 

met Weesp overeenstemming bereikt over de randvoorwaarden. Deze betreffen kosten, 

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

inwoners. De ondersteuning aan Weesp betreft louter het leveren van ondersteunende diensten.  

 

Het college heeft samen met Weesp een intentieverklaring opgesteld waarin gespecificeerd is 

onder  welke randvoorwaarden de samenwerking plaats vindt. Er is voorzien in een onderzoek om 

te bepalen of op basis van deze randvoorwaarden de gewenste samenwerking tot stand kan 
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komen.  Uiterlijk 31 oktober 2016 zullen beide colleges op basis van de uitkomsten van het 

onderzoek hierover een definitief besluit nemen.  

. 

 

4. Consequenties 

De gevraagde ondersteuning kan beleidsluw geboden worden.  Door passende randvoorwaarden 

vast te leggen, is de verwachting dat het bieden van deze ondersteuning geen extra druk op 

uitvoeringsorganisatie van Gooise Meren zal leggen.  

 

5. Communicatie 

Betrokkenen zijn geïnformeerd over het voornemen. Een communicatieplan maakt deel uit van het 

ontwikkeltraject.  

 

6. Vervolg 

Medio november zult uw Raad geïnformeerd worden over het besluit van colleges rondom de 

samenwerking met Weesp.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

D. J van Huizen        Mevrouw A. van Vliet-Kuiper  

Gemeentesecretaris Burgemeester 

 

 


