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1. Inleiding

In 2021 is de Regiovisie ‘Nabij en Passend’ vastgesteld door 15 gemeenten. Bij het vaststellen 

van de Regiovisie is de opdracht gegeven deze uit te werken in een regio agenda waarlangs de 

regiovisie gerealiseerd wordt. Jaarlijks wordt de regio agenda opgesteld en bijgesteld. In de 

bijlage zit de eerste regio agenda. 

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- het vaststellen van de regio agenda 2022-2023;

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting 

Voor u ligt de vertaling van de Regiovisie en de regionale uitwerking van de Hervormingsagenda

naar een regio agenda 2022-2023. Die is opgesteld door het programmateam, waarin vanuit 

iedere sub-regio betrokkenheid is geweest. 

In het proces is de regio agenda 2022-2023 inhoudelijk besproken met de leden van de AOJ, 

het DO alsmede de UO. Zij hebben het Programmateam de volgende punten meegegeven:

- De regioagenda is goed leesbaar en duidelijk;

- Alle onderdelen uit de Regiovisie zijn verwerkt in de regio agenda, met andere woorden 

met de regio agenda wordt aan alle 19 bouwstenen gewerkt;

- Doordat het een vertaling is van de Regiovisie zijn de gekozen onderwerpen sterk 

gericht op de toekomst. Dit is erg belangrijk om een structureel probleem op te lossen. 

Echter in het hier en nu zijn ook oplossingen nodig, denk aan wachtlijstproblematiek, 

implementatie procesregie en de veiligheidsketen. Advies is om in de concretisering van

het Wat naar het Hoe de regio agenda hierop aan te vullen en daarmee meer balans te 

creëren;

- Vanuit het Rijk wordt ook gewerkt aan maatregelen en in het najaar is de 

Hervormingsagenda gereed. Deze sluiten goed aan op onze regiovisie en zitten ook 

grotendeels verwerkt in de regio agenda. Alleen zijn er zorgen over de snelheid die ons 

wellicht wordt opgelegd.

- De regio agenda is volledig als vertaling van de Regiovisie en daarmee ook ambitieus. 

Wanneer ook elementen worden toegevoegd als oplossing voor de uitdagingen in het 
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hier en nu, wordt het nog ambitieuzer. Er zijn zorgen over de haalbaarheid in relatie tot 

de capaciteit vanuit de 15 gemeenten. Prioriteren is noodzakelijk. 

In het kort betekent dit dat de wens is geuit om een aantal onderdelen toe te voegen in de 

uitwerking van  de regio agenda 2022-2023:

- Oplossingen voor het hier en nu;

- Vertaling van de maatregelen vanuit de Rijk (inclusief Hervormingsagenda)

De regio agenda heeft een hoog ambitieniveau. Wanneer de bovenstaande onderdelen worden 

toegevoegd, groeit de spanning op de haalbaarheid. De inzet vanuit de 15 gemeenten is 

noodzakelijk om de onderdelen te realiseren. Niet alleen vraagt dit om inzet van 

beleidsmedewerkers, maar ook van wijkteams, kwaliteitsmedewerkers en administratie. Want 

alleen gezamenlijk kunnen we dit realiseren. 

De volgende stappen zijn het prioriteren van de onderdelen uit de agenda, het opstellen van de 

aanpak (incl. capaciteitsplanning) en tot slot de uitvoering. Dit maakt dat de regio agenda een 

dynamische agenda wordt de komende jaren. 

Op 10 juni wordt de regio agenda besproken met onze ketenpartners. 

4. Consequenties

Het uitvoeren van de regio agenda 2022-2023 heeft voor iedere gemeente consequenties. Niet 

alleen beogen we een maatschappelijk effect te bereiken, maar ook heeft het consequenties 

voor de gemeentelijke organisaties. 

Financiële consequenties:

In 2021 heeft u een financiële toezegging gedaan voor 900.000 euro voor het jaar 2022, en 

structureel 400.000 euro. Dit budget zal deels worden ingezet om specialisme aan te trekken 

zoals voor data, communicatie en financiën. Daarnaast is het budget inzetbaar voor 

compensatie aan gemeenten (of sub-regio’s) die deelnemen in het Programmateam. 

Op dit moment voorzien we geen extra financiële consequenties. 

Personele consequenties:

De regio agenda 2022-2023 is van en voor ons allemaal. Het gaat capaciteit en medewerking 

vragen van niet alleen beleid, maar ook wijkteams, kwaliteitsmedewerkers en administratie. En 

niet alleen van de 15 gemeenten, ook van de UO. Wanneer de prioriteiten van de agenda zijn 

bepaald, wordt de aanpak beschreven en worden de personele consequenties duidelijker. 

Voor een deel van de randvoorwaardelijke expertise kan worden ingehuurd. Echter om de 

implementatie goed te laten verlopen is de kennis en ervaring van de gemeenten en hun 

partners noodzakelijk. 

Juridische consequenties:

Op dit moment zijn er geen juridische consequenties.
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5. Vervolgprocedure

De volgende stappen worden gezet:

a. De regio agenda 2022-2023 wordt besproken met onze ketenpartners op 10 juni;

b. De regio agenda 2022-2023 wordt op 1 juli voorgelegd aan het AB;

c. Programmateam voert gesprekken met sub-regio’s/gemeenten om prioriteiten op te 

halen en te komen tot een plan van aanpak; 

d. De concretisering van de regio agenda 2022-2023 in een plan van aanpak wordt 

voorgelegd aan het directeurenoverleg;

Communicatie:

Op dit moment zijn er geen communicatie aspecten van toepassing
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