Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein van 23 september 2021.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van Het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein voor een terugkoppeling aan colleges en raden.

Samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo
Er is een eerste concept samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo. De overeenkomst heeft als
doel om de niet-vrijblijvende samenwerking voor de regionale uitvoering Jeugd en Wmo vast te
leggen. Onderdeel van de overeenkomst is een jaarplan dat vastgesteld dient te worden door de
colleges en wat betreft de planning de P&C-cyclus volgt. Ook de rollen van bestuurlijk trekker en
voorzitter BOSD worden in de overeenkomst verhelderd. Het is de bedoeling dat de overeenkomst op
1 januari 2022 ingaat.
Gedeelde Zorg
Gedeelde zorg is een samenwerkingsverband tussen de zorgaanbieders in Midden-Holland en de vijf
gemeenten. Onderdeel van dit project is een dataplatform, dat als doel heeft om met dataonderzoek
inzicht te krijgen in indicatoren die ten grondslag liggen aan oplopend gebruik van zorgondersteuning.
Het inzicht moet helpen om interventietrajecten te ontwikkelen om escalatie van zorggebruik te
voorkomen. Het dataplatform wordt beheerd door de Stichting Dataplatform Midden-Holland. De
zorgorganisaties zijn bijna gereed om de eerste datalevering te doen, gemeenten volgen een eigen
besluitvormingsproces waarbij nog de nodige obstakels overwonnen moeten worden.
Special Programma Gewoon Thuis Jeugd
De voorzitter van de verblijfstafel vertelt over de stand van zaken van het expertiseteam complexe
zorg. Dit team biedt consult, advies & bemiddeling aan iedereen die betrokken is bij complexe
(gezins)problematiek en/of hulp nodig hebben bij ingewikkelde procedures in de jeugdhulpverlening.
Er is een experttafel waaraan zowel ouders, jeugdigen en zorgaanbieders deelnemen die samen een
plan maken. De verblijfstafel is bestemd voor zorgaanbieders verblijf met als doel jeugdigen zo snel
mogelijk op de juiste plek te plaatsen. Uitbreiding van deze tafel is gewenst, onder andere met een
contactpersoon van gezinshuizen en met meer kleine aanbieders. Opbrengst van beide tafels, naast
het afstemmen van plannen en het versnellen van plaatsingen, is het creëren van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

