
B&W besluitenlijst definitief van 1 september 2020 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), W.P. van Burgsteden, P. Inberg, G.I. Timmer, C.E. Sjerps en M. Klos 

(secretaris) 

 
 
 
 
Z049904/D337240: Adviesnota toevoegen "Werkt mee"-producten aan de regionale raamovereenkomst Wmo, 

MO/BW en Jeugd  
  

Voorstel 1. In te stemmen met het toevoegen van de "Werkt mee"- producten aan de regionale 
raamovereenkomst Wmo, MO/BW en Jeugd na het afronden van de marktconsultatie onder de 
voorwaarden dat: 
a. voor 1 januari 2021 regionaal, aanvullend op het convenant MO/BW, afspraken worden 
gemaakt over de financiering en monitoring van MO/BW klanten die gebruik maken van "Werkt 
mee"- producten. Deze afspraken worden geborgd door middel van een apart bestuursbesluit. 
b. juridische risico's worden uitgesloten, zodat de gemeenten die van deze producten geen 
gebruik maken, geen hinder ondervinden van deze toegevoegde producten; 
c. de huidige producten Begeleiding Groep en Individuele Begeleiding ongewijzigd blijven. 
2. Als gemeente Brummen nog geen gebruik maken van de 'Werkt mee"- producten, maar 
mogelijk in de toekomst wel. 
3. De ambtelijke opdrachtgever van de gemeente Apeldoorn van "Werkt mee" mandaat 
verstrekken om naar aanleiding van de marktconsultatie eventuele wijzigingen in 
productomschrijving en/of productbladen "Werkt mee" door te voeren onder de voorwaarden zoals 
deze in de gemeente Apeldoorn zijn vastgesteld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te stemmen met het toevoegen van de "Werkt mee"- producten aan de regionale 
raamovereenkomst Wmo, MO/BW en Jeugd na het afronden van de marktconsultatie onder de 
voorwaarden dat: 
a. voor 1 januari 2021 regionaal, aanvullend op het convenant MO/BW, afspraken worden 
gemaakt over de financiering en monitoring van MO/BW klanten die gebruik maken van "Werkt 
mee"- producten. Deze afspraken worden geborgd door middel van een apart bestuursbesluit. 
b. juridische risico's worden uitgesloten, zodat de gemeenten die van deze producten geen 
gebruik maken, geen hinder ondervinden van deze toegevoegde producten; 
c. de huidige producten Begeleiding Groep en Individuele Begeleiding ongewijzigd blijven. 
2. Als gemeente Brummen nog geen gebruik maken van de 'Werkt mee"- producten, maar 
mogelijk in de toekomst wel. 
3. De ambtelijke opdrachtgever van de gemeente Apeldoorn van "Werkt mee" mandaat 
verstrekken om naar aanleiding van de marktconsultatie eventuele wijzigingen in 
productomschrijving en/of productbladen "Werkt mee" door te voeren onder de voorwaarden zoals 
deze in de gemeente Apeldoorn zijn vastgesteld. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035107/D317003: Adviesnota subsidieaanvraag Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Verian  

  

Voorstel 1. Aan Verian voor het jaar 2020 een subsidie te verlenen voor de uitvoering van de wettelijke 
taken jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar ter hoogte van € 311.880 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om: 
1. Aan Verian voor het jaar 2020 een subsidie te verlenen voor de uitvoering van de wettelijke 
taken jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar ter hoogte van € 311.880 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


