NIEUWSBRIEF
Terugblik raadsinformatiebijeenkomsten 12 en 14 mei 2020
Graag geven wij u een korte terugblik op de
raadsinformatiebijeenkomsten van 12 en 14 mei jl.
Tijdens deze online georganiseerde bijeenkomsten
via het programma Zoom (pro), informeerden wij de
deelnemers over de ontwikkelingen en resultaten bij
de MGR sociaal domein Centraal Gelderland, en
konden de deelnemers vragen stellen en
opmerkingen meegeven. Op drie momenten konden
de deelnemers middels een poll hun mening geven.
Toelichting per module
Na een welkom door de voorzitter - Johannes
Goossen - en informatie van de MGR organisatie is
een korte terugblik gegeven op 2019 en plannen voor
2020 en 2021. Vervolgens zijn de managers ingegaan
op de actualiteit: Hoe spelen de verschillende
modules in op de effecten van de coronacrisis. Klik
hier voor de presentaties van de modules.
Veiligheid online meeting
Met ruim 75 aanmeldingen konden we rekenen op
twee goed bezochte online bijeenkomsten! In de
voorbereiding is veel aandacht geweest voor een
veilig en vertrouwde online omgeving waar we
ongestoord en op gepaste afstand met elkaar in
gesprek konden gaan.
Aanleiding
Tijdens de online sessies hebben wij de deelnemers
geïnformeerd over de resultaten van 2019, de
voorgenomen plannen en bijbehorende begroting.
Deze zijn eind maart 2020 door het Dagelijks Bestuur,
voor zienswijze door de raden, naar de colleges van
B&W verstuurd. U kunt ze terugvinden op onze
website. Klik hier voor de betreffende documenten.

Inkoop sociaal domein
Deelnemers konden zowel vooraf als tijdens de
online sessie vragen stellen. Voor de inkoop sociaal
domein ging de aandacht vooral uit naar het
inkoopproces 2020 van zorgvormen voor Wmo en
Jeugdhulp. Bij zowel de voorbereidingen als het
inkoopproces is er veel aandacht voor kwaliteit en de
transformatiedoelstellingen.
De
verificatiegesprekken voor de inkoop 2020, die door de
coronacrisis digitaal worden gehouden, kunnen naar
verwachting tijdig worden afgerond. Daarnaast is er
gesproken over regionale afspraken over de
continuïteit van financiering.
Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
Veel aandacht was er ook voor de activiteiten van het
RBL. Met name ook op welke wijze het RBL is
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omgegaan met het sluiten van de scholen tijdens de
coronacrisis. De aandacht van de consulenten is
vooral uitgegaan naar de maatschappelijke zorg voor
leerlingen i.p.v. handhaving. Hierbij wordt ook
dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) welke
tijdens de bijeenkomst met beelden werd toegelicht.
Klik hier voor een kort filmpje over de MAS. Sinds
april 2020 voert het RBL ook de leerplichttaken uit
voor de gemeente Renkum. Hierdoor wordt het
mogelijk om de leerlingen in een doorgaande leerlijn
van 5 – 23 jaar te monitoren.
Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland
Kon het WSP zich in het afgelopen jaar vooral richten
op werkgeversadvisering, Inclusief Ondernemen en
zoveel mogelijk kandidaten van participatiewet en
UWV matchen in een krappe arbeidsmarkt, nu is het
WSP bezig in een volledige kanteling van de
arbeidsmarkt. Veel werkzoekenden en minder of een
sterk gewijzigde vraag bij werkgevers. Daarnaast
heeft het WSP in samenwerking met ketenpartners
een belangrijke rol als het gaat om
informatievoorziening aan werkgevers over de NOW
en TOZO regeling. De strategische arbeidsmarkt
agenda vraagt ook om herijking van projecten die
passen in deze tijden van corona.
Werkgeverschap SW
De module WgSW is in 2019 onderdeel geworden van
de MGR. De overgang van de SW-dienstverbanden is
door een goede samenwerking vrijwel ‘geruisloos’
gegaan. De uitgezette poll tijdens de online sessies
gaf aan dat er een positief beeld is over de nieuwe rol
en samenwerking met Scalabor in de verdeling
tussen het formele en materiele werkgeverschap.

Als het gaat om het welzijn van de medewerkers is er
in deze tijd constructief overleg tussen de MGR en
Scalabor. Vanuit Scalabor is een update gegeven over
de effecten van de coronacrisis op de medewerkers
en het bedrijf. Klik hier voor deze update.
Algemeen & Financiën
Het jaar 2019 kon positief worden afgesloten. Van
het positieve resultaat gaat een deel terug naar de
gemeenten en een deel naar de bestemmingsreserves. Vanwege het modulaire karakter rekent de
MGR per module af met de deelnemende
gemeenten. Sinds april 2020 voert het RBL ook de
leerplichttaken uit voor de gemeente Renkum. De
consequenties hiervan voor de gemeenten zijn in de
begroting verwerkt. De bedragen van de afrekening
in begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting
2021-2023 staan als bijlage in de kaderbrief.

Betrokkenheid
De online bijeenkomsten zijn, met dank aan alle
betrokken deelnemers, goed verlopen. We
waarderen uw inbreng en betrokkenheid bij het werk
van de MGR voor uw gemeente zeer. Deelnemers
hebben via de polls laten weten dat het voor hen
informatief was en de bijeenkomst goed was
voorbereid met voldoende afwisseling.
Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid
toe en uiteraard hopen wij u de volgende keer weer
persoonlijk te ontmoeten!

COLOFON
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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