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Onderwerp

Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2O2L

Voorstel

1. De Experimenteerregeling 'Samen aan de Slag! 2020 en 202L', vast te stellen;
2. Voor het uitvoeren van de Experimenteerregeling'Samen aan de Slag! 2020 en2O27',

mandaat en volmacht te verlenen aan de teamleider Zorg & Participatie, afdeling
OCSW van de gemeente Weert.

Inleiding

De Experimenteerregeling 'Samen aan de Slag ! 2020 en 2021.' , komt voort u it de nota
'Samen aan de Slagl Op weg naar een waardengedreven samenwerking'. Deze nota is het
resultaat van het besluit van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en vele
partners in het brede sociaal domein, om de onderstaande ambitie te bereiken met behulp
van een waardengedreven procesaanpak. De nota'Samen aan de Slagl Op weg naar een
waardengedreven samenwerking.', is door de raad van de gemeente Weert vastgesteld op
5 juni 2019.

Ambitie:
In2022 telt iedereen mee, doet iedereen mee en draagt iedereen naar eigen kracht bij.
Alle talenten komen tot ontwikkeling; voor het individu en voorde samenleving.

Om de ambitie te bereiken gaan gemeenten en partners handelen conform de gedeelde
waarden. De Experimenteerregeling kan hiervoor worden ingezet.

Beoogd effect/doel

Met deze Experimenteerregeling kunnen gemeenten en partners op een eenvoudige
manier extra financiële ruimte creëren om te experimenteren.
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Argumenten

1.1. Met het vaststellen van de Experimenteerregeling'Samen aan de Slag! 2020 en
2021'geven we uitvoering aan hetgeen in de nota 'Samen aan de SIag! Op weg
naar een waardengedreven samenwerking', is omarmd.

In de rrota lrebberr we eer'ì anrbitie omarnrd die we willen bereiken door te handelen
conform de gedeelde waarden. Deze Experimenteerregeling maakt het handelen conform
de gedeelde waarden van gemeenten en partners financieel mogelijk door het verlenen
van subsidies.

1.2. We sluiten met de Experimenteerregeling aan bij de visie en kernboodschap uit
het Regionaal beleidsplan Sociaal Domein.

De kernboodschap van het Regionaal beleidsplan Sociaal Domein betreft: 'Samen aan de
slag met talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen'.
De visie gaat uit van een solidaire samenleving in een omgeving waar onze inwoners zich
thuis voelen en mee kunnen doen naar vermogen. De behoefte en het talent van de
inwoner staan centraal. Dit betekent dat mensen iets voor elkaar betekenen, dat er
respect is voor elkaars eigenheid en dat er ruimte is voor individuele keuzes. De inwoner
kan erop vertrouwen dat de gemeente voorziet in passende ondersteuning als deze nodig
is. Kernboodschap en visie sluiten naadloos aan bij de procesaanpak'Samen aan de Slag!'
Met de Experimenteerregeling dragen we bij aan de kernboodschap en visie en daarmee
aan de transformatie van het sociaal domein.

2.1. De Experimenteerregeling wordt uitgevoerd door de gemeente Weert en doar het
college gemandateerd aan de teamleider Zorg & Participatie van de afdeling
OCSW,

De Experimenteerregeling is van kracht in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en
Weert. Om slagvaardig te kunnen handelen wordt de uitvoering van de regeling door de
gemeenten Cranendonck en Nederweert middels een collegebesluit belegd bij het college
van de gemeente Weert. Het college van de gemeente Weert mandateeft voor de
uitvoering de teamleiderZorg & Participatie. De teamleider handelt op basis van een
advies van de stuurgroep bij het toekennen van de subsidies voor de experimenten. In de
stuurgroep participeren de drie betrokken portefeuillehouders van de gemeenten
Cranendonck, Nederweert en Weert en de ambtelijk adviseurs van de drie gemeenten.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De middelen voor de Experimenteerregeling zijn beschikbaar gesteld door de raad bij het
vaststellen van de nota'Samen aan de Slag! Op weg naar een waardengedreven
samenwerking', d.d. 5 juni 2019. Het aandeel van de gemeente Weert betreft € 58.897,-
per jaar in de jaren 2019, 2020 en 2027. Vanuit de drie gemeenten samen is € 100.000,-
per jaar aan middelen beschikbaar. Het streven was om een deel van de middelen al in
2019 beschikbaar te hebben voor experimenten. Om de regeling zorgvuldig te
implementeren en te communiceren met de partners in het brede sociale domein is
besloten de tweede helft van 2019 te gebruiken als voorbereidende periode. Het
daadwerkelijktoekennen en uitgeven van de middelen gebeurt in2O2O en 2021. In de
Experimenteerregeling is het voorbehoud gemaakt met betrekking tot positieve
besluitvorming over de overheveling van de restantmiddelen in 2019 en 2020.
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Met de Experimenteerregeling 'Samen aan de Slag! 2020 en 2027', kunnen
initiatiefnemers op een eenvoudige manier extra financiële ruimte creëren om te
experimenteren binnen de in de subsidieregeling opgenomen'spelregels'.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De aanjager'Samen aan de Slag!'borgt de uitvoering van de procesaanpak en de
experimenten. De procesaanpak wordt bestuurlijk aangestuurd door de stuurgroep waarin
de aangewezen portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten zijn
vertegenwoordigd en de ambtelijk adviseurs van de drie gemeenten. De stuurgroep is
opdrachtgever aan de aanjager en adviseert bij het verlenen van subsidies in het kader
van de Experimenteerregeling. Beoordeling vindt plaats op basis van bijgevoegde
scorekaart, het toetsingskader. De gemeenteraden worden actief op de hoogte gehouden
van de voortgang van de procesaanpak.

Comm unicat¡e/ part¡cipatie

De aanjager pakt samen met het Platform'Samen aan de Slag!'de rol om de beweging
die we in gang gezet hebben draaiende te houden. Twee keer per jaar wordt een
bijeenkomst georganiseerd waar alle actielijnen/ experimenten hun status delen met de
overige partners. Ook nieuwe experimenten kunnen daar gepresenteerd worden. Iedereen
die zich betrokken voelt is vrij om mee te doen. Daarnaast is er een digitaal platform,
www.samenaandeslag.net. Alle betrokken partners zijn tevens ambassadeurs van deze
beweging.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, teamleider Zorg & Participatie, afdeling OCSW;
Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur, afdeling OCSW;
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën;
Maurice Lamers, beleidsadviseur Sociaal Domein, aanjager Samen aan de Slag!, afdeling
OCSW,

Extern:

Wethouder Marcel Lemmen, gemeente Cranendonck, wethouder Henk Cuijpers, gemeente
Nederweert, Stuurgroep Samen aan de Slag!;
Dirk-lan Pereboom, ambtelijk adviseur, gemeente Nederweert, Mirjam de Gruyter,
ambtelijk adviseur, gemeente Cranendonck, stuurgroep Samen aan de Slagl.

Bijlagen:

Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 202L;
Aanvraagformulier Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2O2L;
Scorekaart Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 202L.
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