NIEUWSBRIEF
Samenhangende aanpak in het sociaal domein
Begin december hebben we met twee digitale
raadsinformatiebijeenkomsten ruim 60 deelnemers
geïnformeerd over de werkzaamheden van de MGR .
De bijeenkomst werd op 1 december afgetrapt door
voorzitter Johannes Goossen en op 3 december door
plaatsvervangend voorzitter Ronald Paping. We zijn
met elkaar in gesprek gegaan over diverse zaken
waaronder de door de corona-crisis veroorzaakte
veranderingen in de wijze van uitvoering van de
opdracht en de wijze waarop is ingespeeld op nieuwe
uitdagingen voor zorgaanbieders, scholen en
werkgevers.

De module WgSW heeft een positief resultaat. Dat zal
na vaststelling van de jaarrekening over 2020 worden
terugbetaald aan gemeenten en leidt ook tot een
begrotingswijziging voor 2021. Dit is verder
toegelicht in de breakout sessie van WgSW.
Kruisbestuiving
Het Dagelijks Bestuur heeft met de managers
gesproken over de kruisbestuiving tussen de
modules. Als een gemeente deelneemt aan
meerdere modules, ontstaat er ook meer interactie
en samenhang. Tijdens de breakout sessies zijn van
de modules concrete voorbeelden gedeeld.
Goed om ook hier te delen: op verzoek van de
gemeente Lingewaard heeft het Algemeen Bestuur
op 10 december 2020 besloten dat de gemeente
Lingewaard kan vanaf 2021 kan toetreden tot de
submodule Leerplicht van het RBL. Daar zijn we blij
mee. Daarmee kunnen we voor de 9 deelnemende
gemeenten in de module Onderwijszaken
zorgdragen voor doorlopende leerlijnen van
jeugdigen van 5 tot 23 jaar.

De deelnemers hebben zich in breakout sessies laten
informeren
over
Inkoop
sociaal
domein,
Onderwijszaken (RBL) en Arbeidsparticipatie
(modules WSP en WgSW). De tijdens de bijeenkomst
getoonde presentaties zijn toegankelijk via links in
deze nieuwsbrief.
Financiën
Naast de inhoud monitort het Algemeen Bestuur(AB)
ook hoe de MGR er financieel voorstaat. Op basis van
de prognose voor 2020 kan het AB constateren dat
alle modules binnen de begroting blijven.

Polls
Als introductie op de breakout sessies konden de
deelnemers deelnemen aan een aantal polls. Klik
hier voor een overzicht van de vragen en een
toelichting op de polls. Hierna volgt per onderdeel
een inleiding van de breakout sessies. U kunt daarbij
doorklikken voor het volledige verslag per sessie en
de presentaties. Deze
zijn op onze website
gepubliceerd. Als u na
het lezen de browser
sluit, komt u weer
terug
bij
deze
nieuwsbrief.
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Module Inkoop

Arbeidsparticipatie
(WSP & WgSW)

Nu de nieuwe contractering van zorgaanbieders per
1 juli 2020 is afgerond richt Inkoop sociaal domein
zich op de vervolgstappen. Doel van de nieuwe
contractering is dat er goede zorg beschikbaar is voor
inwoners die dat nodig hebben. Met dat doel voor
ogen richt Inkoop SDCG zich op de monitoring van
kwaliteit en rechtmatigheid maar ook op het naleven
van de inkoopvoorwaarden en het contractmanagement. Klik hier voor een verslag van de
breakout sessie.
Regionale corona-afspraken
Naast het proces voor de nieuwe contractering is ook
veel aandacht geweest voor de regionale afspraken
n.a.v. de corona-maatregelen op basis van de VNG
richtlijnen. Verschillende regelingen zijn nader
uitgewerkt
en
gecommuniceerd
met
de
gecontracteerde zorgaanbieders. Meer hierover
leest u in de berichtgeving op onze website.

De corona-crisis heeft grote gevolgen voor zowel
werkzoekenden als werkgevers. Daarom is in de
break-out sessie Arbeidsparticipatie met name
hierop ingegaan.
Tevens is gekeken naar de gevolgen voor mensen
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Klik
hier voor een kort verslag, de presentatie van de
deelsessie arbeidsparticipatie en de film ‘Met een
koel hoofd en een warm hart’.

De film ‘Met een koel hoofd en een
warm hart’ gaat over 90 jaar
ontwikkeling in arbeidsparticipatie
van mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt.

Module RBL
Het jaarverslag van het RBL richt zich niet op een
kalenderjaar maar op een schooljaar. Daarom
publiceert het RBL haar jaarverslag in de eerste helft
van het nieuwe schooljaar. Klik hier of op
onderstaande afbeelding voor het digitale jaarverslag
van het schooljaar 2019 - 2020.

Goede feestdagen gewenst
We zijn blij met de betrokkenheid van raadsleden en
kijken, gezien de reacties van raadsleden, tevreden
terug op de online informatiebijeenkomsten.
Via deze weg willen wij iedereen, ondanks de
lockdown waar we ondertussen mee te maken
hebben, goede feestdagen wensen. Wij hopen elkaar
in nieuwe jaar in goede gezondheid weer te treffen.

COLOFON

In de breakout sessie ging het RBL in op het verhaal
achter de cijfers. Een aantal verhalen staan in het
jaarverslag en worden gedeeld met de filmpjes in de
presentatie. Klik hier voor een verslag van deze
breakout sessie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de MGR sociaal domein
Centraal Gelderland. Met deze nieuwsbrief informeren wij de
raden en colleges van de elf deelnemende gemeenten: Arnhem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
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