Agenda
Stuurgroep i-Sociaal Domein
Datum:
Tijd
Locatie:
Deelnemers:

Afwezig:

1.

19 september 2019
15.00 – 17.00 uur
Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1
Ali Rabarison (VNG, voorzitter), Annemieke Blokker (ActiZ), Erik Heijdelberg (Jeugdzorg Nederland),
Frans Swinkels (Tilburg), Gerbrich Kuperus (Utrecht), Henk Reinen (VWS), Han Huizinga (VGN), Harro
Leegstra (VWS), Hugo Aalders (VNG Realisatie), Jan Laurier (Federatie Opvang), Toine van den Broek
(GGZ Nederland), Karin van Gelderen, Martijn Leisink, Quirien Houweling, Arne de Jong
(Ketenbureau)
Duco Stuurman (Gemeente Amsterdam), Eelco Eerenberg (Enschede)

Opening en mededelingen
• Vaststellen agenda
• Vaststellen concept verslag d.d. 13-6-2019 (bijlage 1)
• Update activiteiten Ketenbureau (ter informatie, bijlage 2)
• Terugblik bestuurlijk overleg (ont)Regel de Zorg

2.

De Taakgerichte Uitvoeringsvariant

Ter besluitvorming

15.00 – 15.20

Ter besluitvorming

15.20 – 15.55

De Stuurgroep wordt gevraagd:
1.

2.

3.

Het Ketenbureau de opdracht te geven regie te voeren op de
ontwikkeling van een handreiking taakgericht werken voor
gemeenten en aanbieders. De uitvoering van deze opdracht is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Ketenbureau,
het ministerie van VWS en de VNG. De handreiking wordt
vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal Domein.
Uit te spreken dat zorgvuldig onderzoek nodig is naar de
vraag of de definitie van de taakgerichte variant en de
daarmee gepaard gaande verlichting van de administratieve
last wettelijk mogelijk is of wettelijk mogelijk kan worden
gemaakt.
Te bevestigen dat het Programma Inkoop & Aanbesteden
Sociaal Domein de meest geschikte organisatie is om de
mogelijke problematiek die het instellen van consortia met
zich mee kan brengen nader te onderzoeken.

Zie bijlage 3.
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Samen werken we aan het verminderen van de administratieve lasten
| Ketenbureau@i-sociaaldomein.nl | www.i-sociaaldomein.nl |

3.

Implementatie nieuw Woonplaatsbeginsel

Ter besluitvorming

15.55 – 16.15

Ter besluitvorming

16.15 – 16.25

Ter besluitvorming

16.25 – 16.50

Ter besluitvorming

16.50 – 17.00

De Stuurgroep wordt gevraagd het Ketenbureau mandaat te
verstrekken om het implementatieplan Woonplaatsbeginsel af te
ronden, in oktober 2019 vast te stellen en vervolgens ten uitvoer
te brengen, indien is voldaan aan de randvoorwaarden zoals
verwoord in bijlage 4.

4.

Verzoek FoodValley (facturatietermijn jeugdhulp)
• De Stuurgroep wordt gevraagd te besluiten om geen
aanvullende en bindende bepalingen in het SAP op te nemen
ten aanzien van betalingstermijnen.
• Zie bijlage 5.

5.

Strategische agenda i-Sociaal Domein
De Stuurgroep wordt gevraagd de strategische agenda 2020-2021
vast te stellen zodat het Ketenbureau op basis hiervan de
Werkagenda 2020-2021 (met concrete plannen) kan opstellen en
in december ter besluitvorming aan de stuurgroep kan voorleggen.
Zie bijlage 6.

6.

Rondvraag/sluiting
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