NIEUWSBRIEF
Bestuursbesluiten jaarstukken MGR
en ontwikkelingen bij modules
Het Algemeen Bestuur (AB) kijkt positief terug op de
raadsinformatiebijeenkomsten van 12 en 14 mei. Op
onze uitnodiging reageerden 75 raadsleden die zich
online lieten informeren. Gezien de omstandigheden
was het een goede manier om toelichting te geven bij
de stukken waarover de raden een zienswijze geven
en om hen over de actuele ontwikkelingen te
informeren. Deze online bijeenkomsten zijn wellicht
in de toekomst een goede vorm om, naast fysieke
bijeenkomsten, informatie te delen.
Zienswijzen
Op 25 juni vergaderde het AB van de MGR. Het
Bestuur van de MGR is blij met de zienswijzen van de
raden die enerzijds waardering en anderzijds zorg
uitspreken als het gaat om de effecten in de
coronatijd en de gevolgen voor de begroting van de
MGR.
Reactie
In de reactienota komt het Dagelijks Bestuur (DB)
terug op de verschillende opmerkingen. Het AB kan
zich vinden in deze reactienota die aan de raden
wordt gestuurd.
De jaarrekening van de MGR is vastgesteld en hier
beschikbaar. Zo ook de controleverklaring van de
accountant. Ook de volgende documenten zijn
vastgesteld en terug te vinden op onze website:
✓ Het uitvoeringsprogramma 2021
✓ De
gewijzigde
begroting
2020
en
meerjarenbegroting 2021-2024.
Update modules
Tot slot is het AB bijgepraat over de ontwikkelingen
bij de vier modules.

Module RBL
In de zomerperiode is er bij het Regionaal Bureau
Leerlingzaken (RBL) altijd veel aandacht voor
leerlingen zonder schoolinschrijving. De oorzaak kan
zijn een verhuizing, een leerling gaat naar zorg en
krijgt een vrijstelling of een leerling stapt over van de
ene school naar de andere. Het gaat dan om
leerlingen die van groep 8 naar het voortgezet
onderwijs gaan of leerlingen die van vmbo, pro of vso
overstappen naar mbo. De meeste van hen hebben
op dat moment een diploma gehaald maar zijn nog
kwalificatieplichtig.
Sluitende keten
De overstap van vo naar mbo wordt al jaren
gemonitord in de Sluitende Keten: een samenwerking
tussen vo-scholen, mbo's en de gemeente (RBL). Veel
jongeren zijn door de scholensluiting vanwege
corona al een tijd niet naar school geweest. De
meeste van hen hebben inmiddels een vervolgkeuze
gemaakt voor schooljaar 2020-2021. Het RBL volgt,
binnen de Sluitende Keten, met belangstelling of zij
ook daadwerkelijk gaan starten op het mbo.
Jongeren die de overstap niet maken kunnen we dan
snel passende begeleiding bieden terug naar school.
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Module Werkgeverschap SW
Vanuit de module WgSW is er tijdens de coronacrisis
goede afstemming met Scalabor over het wel en wee
van SW-medewerkers. De groep medewerkers met
een verhoogd gezondheidsrisico bleef de afgelopen
periode thuis. Voor medewerkers die wel aan de slag
gingen, werd de werkomgeving aangepast en werden
de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het merendeel
van de medewerkers is inmiddels weer aan het werk.
Onder de medewerkers zijn geen meldingen geweest
van het coronavirus.

sommige ondernemers inmiddels de deuren (op
aangepaste wijze) weer hebben geopend, is de
arbeidsmarkt dusdanig veranderd dat een
gezamenlijke aanpak niet kon ontbreken.
Vanuit die gedachte en met een regionale vertaling
van NLWerktDoor, ontstond een nieuwe
samenwerking: WSP Midden-Gelderland Werkt
Door! Deze publiek-private samenwerking van WSP
Midden-Gelderland, UWV, Scalabor, VNO-NCW
Midden, de gemeenten en Randstad richt zich op
Gelderse werkgevers om hen zo goed mogelijk door
de coronacrisis heen te helpen, door vraag en aanbod
op elkaar af te stemmen.

Bron: www.scalabor.nl

Liquidatie Presikhaaf
Er wordt gewerkt aan de liquidatie van Presikhaaf
Bedrijven nu alle activiteiten zijn overgedragen aan
Scalabor (2018) en aan de MGR onder de module
Werkgeverschap SW in 2019/2020. Het Bestuur van
Presikhaaf Bedrijven heeft een liquidatieplan
toegezonden aan de gemeenten. Als de
gemeenteraden instemmen met de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling is de verwachting dat
voor het einde van het jaar Presikhaaf Bedrijven zal
ophouden te bestaan. De rechten en verplichtingen
van Presikhaaf Bedrijven worden in dat geval
overgenomen door de MGR. Daar heeft het AB van
de MGR inmiddels mee ingestemd op voorstel van de
Bestuurscommissie Werkgeverschap SW.

Module WSP
Hadden werkzoekenden bij de start van 2020 nog
veel kans op werk, door de coronacrisis kantelde de
arbeidsmarkt volledig: van een overschot aan banen
naar krapte op de arbeidsmarkt. Een tal van bedrijven
moest tijdens de crisis de deuren sluiten. En hoewel

Banenkrimp
In Midden-Gelderland werken ruim 52.000 mensen
in een sector met een (zeer) grote banenkrimp door
de coronacrisis. Dat is 32% van alle werknemers in
Midden-Gelderland. Tegelijkertijd zijn er ook
bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te
springen om extra mensen, zoals de zorg, logistiek,
distributie, food en techniek.
Dienstverlening
Het WSP-team was al druk doende met de
ontwikkeling van een nieuwe website om de
dienstverlening richting werkgevers te verbeteren en
de toegankelijkheid te vergroten. De coronacrisis was
een uitgelezen kans om de lancering naar voren te
halen. De nieuwe website www.wsp-mg.nl is tevens
het toegangsportaal voor WSP Midden-Gelderland
Werkt Door.
WSP Adviesteam
Via de website www.wspmgwerktdoor.nl kunnen
werkgevers met een krimp of juist vraag naar
personeel, met elkaar verbonden worden.
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Het maakt snelle matches in de regio mogelijk om
sectoren van voldoende personeel te blijven voorzien
en daarmee mensen tijdens deze crisis aan het werk
te houden of kandidaten toe te leiden naar
opleidingen die aansluiten bij sectoren waar kansen
liggen.

Module Inkoop
Nadat in oktober vorig jaar de Inkoop 2020 was
gestart, hebben zorgaanbieders tot februari jl. de
gelegenheid gehad zich in te schrijven. In de
voorbereiding is samen met gemeenten ons
inkoopproces getoetst aan het beleid dat de
regiogemeenten hebben vastgesteld. Naast de
feitelijke inkoop is ook de monitoring na
contractering een belangrijke taak. Daarbij ligt de
focus op kwaliteit, rechtmatigheid en transformatie.
Doel is en blijft kwalitatief goede en passende zorg
aan inwoners die dat nodig hebben, aansluitend bij
de transformatiedoelstellingen.
Inschrijving
Op 3 februari 2020 is de inschrijvingsprocedure voor
de inkoop van zorgvormen voor Wmo (Beschermd
Wonen en Huishoudelijke Ondersteuning), Wmo &
Jeugd (Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend
Werk) en voor Jeugd (Jeugdbescherming en
Behandeling) gesloten. Het was ook de laatste dag
dat op de aanbesteding Verblijf kon worden
ingeschreven.
Beoordeling van inschrijvingen
Inschrijvingen zijn allereerst beoordeeld op basis van
de gestelde (kwaliteits)eisen. Na deze beoordeling is
per zorgvorm een projectgroep in gesprek gegaan
met de aanbieders. Deze (verificatie)gesprekken zijn
bedoeld om een betrouwbaar beeld te krijgen van de
inschrijving en aanbieder. De projectgroepen
bestonden naast de medewerkers van Inkoop uit
beleidsmedewerkers van de gemeenten en
medewerkers van lokale teams. Indien nodig werden
controllers betrokken bij de gesprekken. Een mooi
voorbeeld van regionale co-creatie!
Coronacrisis
Ondanks de coronacrisis is het proces volgens
planning doorgegaan. Dankzij de flexibele

medewerking van alle partijen werden de fysieke
gesprekken vervangen door digitale bijeenkomsten
met zorgaanbieders. Eind mei zijn de laatste
gesprekken geweest. Vanaf mei is doorlopend
gekwalificeerd of afgewezen. Er is nog een extra
verificatie voor een beperkt aantal aanbieders die óf
in onderzoek zijn óf die we nader willen onderzoeken
op kwaliteit, bedrijfsvoering en rechtmatigheid.
Webinar lokale teams
Belangrijk onderdeel van de Inkoop 2020 is de
communicatie met de lokale teams. In juni heeft
Inkoop SDCG een webinar georganiseerd voor de
lokale teams in de regio. Op deze manier zijn ruim
115 collega’s van de deelnemende gemeenten
geïnformeerd over de stand van zaken en voortgang
van Inkoop 2020. Per zorgvorm is toelichting gegeven
op het inkoopproces en op welke criteria de
zorgaanbieders
zijn
getoetst.
Ook
de
toegankelijkheid en verwerking van gegevens via de
regionale systemen My-Lex en Vendorlink zijn
besproken. Door signaleringen van de lokale teams
over zorgaanbieders in de systemen te verwerken,
kunnen we samen de kwaliteit van zorg borgen.
Warme overdracht
Door dit gezamenlijke en zorgvuldige inkoopproces
zijn er voor de gemeenten minder en kwalitatief
betere zorgaanbieders gecontracteerd. Het is aan de
lokale teams om in te schatten welke zorg nodig is en
welke aanbieder passende zorg kan bieden voor de
betreffende inwoner.
De gekwalificeerde zorgaanbieders zijn bekend. Daar
waar er gevolgen zijn voor inwoners, bijvoorbeeld als
de zorg wordt overgedragen aan een nieuwe
zorgaanbieder, wordt in overleg met de lokale teams
een overgangsperiode ingepland.
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