
Pagina 1 van 2 
 

Beantwoording technische vragen 
 
D/21/044380 
Z/21/030249 
 
 
 

 
Vragen gesteld door:    Ronald Gabriëls 

 
Van de Fractie(s) : VVD en D66 

 
Op datum: 2 december 2021 

 
Naar aanleiding van: Regionale Agenda Jeugd 

 
Datum beantwoording: 6 december 2021 

 
Opsteller: Senta Hartsink 

 

  

Beantwoording van de vragen: 

 

Vraag 
Worden in de regionale agenda alle 8 afspraken over de NvO ingevuld? Indien niet alle, waarom niet?  
 
Antwoord 
Nee, de punten 1 t/m 5 van de NvO zijn belegd in de regionale agenda en de punten 6 t/m 8 zijn 
gerealiseerd bij de nieuwe inkoop per 1 januari 2022 en op regionaal niveau afgestemd met Inkoop & 
Monitoring Utrecht West  
 
 
Vraag 
Hoe reëel is het dat onze regionale agenda voldoet en dus niet alsnog leidt tot verplichte een GR? 
 
Antwoord 
Het ministerie verplicht regionale samenwerking. Deze regionale samenwerking wordt door de regio Utrecht 
West ingevuld door deze regionale agenda en een regionale governance die in lijn is met de huidige 
governance. Deze governance is minder zwaar dan de door het ministerie gewenste gemeenschappelijke 
regeling. Het is mogelijk dat het Rijk na behandeling van het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid 
zorg voor jeugdigen’ alsnog beslist dat een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten in onze 
regio verplicht is. In dat geval zal de regionale agenda niet anders worden, maar worden we verplicht om 
een gemeenschappelijke regeling op te zetten. 
 
 
Vraag 
Hoe wordt in de regionale samenwerking omgegaan met privacy-regelgeving? Biedt de samenwerking het 
platform om dit over de AVG heen juist mogelijk te maken?  
 
Antwoord 
Er wordt in overeenstemming met de privacy regelgeving gewerkt. Er zullen geen persoonsgegevens 
worden gedeeld, maar er zullen gepseudonimiseerde gegevens en productiedata worden verzameld en 
vergeleken.  
 
 
Vraag 
De NvO is er ook voor samenwerking op WMO en Bescherm Wonen (BW).  
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a. Hoe verhoudt de “regionale koers maatschappelijke opvang en bescherm wonen U16” 

zich met gevraagde samenwerking in de NvO? 

Antwoord 
De huidige regionale koers zoals die is vastgesteld, is een eerste gezamenlijke beleidsplan in de U16 en is 
vastgesteld voordat er überhaupt een NvO was vastgesteld. Omdat de centrumgemeente de volledige 
uitvoering nog doet tot 2023 loopt dit echter in lijn met de NvO. Voor 2023 e.v. maken we gezamenlijk 
nieuwe afspraken (zie antwoord bij 4.b). 

 

b. Volgt er nog een regionale agenda WMO en BW?  

Antwoord 
Er moeten rondom beschermd wonen afspraken worden gemaakt over de samenwerking vanaf 2023 
(omdat wij vanaf dan als alle gemeenten een deel van het budget ontvangen voor beschermd wonen en 
niet meer alles via de centrumgemeente Utrecht loopt), hiervoor wordt een U16 Regioplan gemaakt. Hierbij 
wordt de NvO in acht genomen. Raden zijn hierover in september 2021 geïnformeerd met een 
informatieavond. In dit plan wordt de samenwerking vastgelegd voor de periode 2023-2024. Raden 
besluiten in 2022 over de samenwerkingsvorm en de financiën. 

 

c. Is overwogen om een integrale agenda op te stellen? Samenwerking stopt namelijk niet 

wanneer de cliënt 18 wordt. 

Antwoord 
Er wordt geen regionale agenda opgesteld. Lokaal is aandacht voor de overgang 18- 18+. Daarnaast 
worden in de lokale MAG de thema’s integraal aangevlogen. 
 

Bijlagen: 

 

 

 

 


