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Onderwerp Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 

Nummer 
Z/21/030104 

D/21/039950 
Datum publicatie 10 november 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Noorthoek Contactpersoon Senta Hartsink 

  

Gevraagd besluit 
De raad besluit: 

De Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 vast te stellen. 

Publieks-

samenvatting 

De Raad wordt voorgesteld om de Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 

vast te stellen. De Regionale Agenda Jeugd is opgesteld in bestuurlijke opdracht van en 

door de gemeenten in Utrecht West (Woerden, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde 

Venen en Montfoort).  

De Regionale Agenda Jeugd geeft duidelijkheid over hoe wij in regioverband 

samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en de 

hulp aan jeugdigen te transformeren. Dit sluit aan bij de afspraak die de Nederlandse 

gemeenten met elkaar gemaakt hebben in het kader van de Norm voor 

Opdrachtgeverschap (NvO). 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 24 november 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 29 november 

Behandelvoorstel Politieke Avond 2 december en raadsvergadering 23 december 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het ontwerp-raadsbesluit en de achterliggende documenten, heeft de griffie onderstaande 

suggesties voor gespreksonderwerpen geformuleerd. Indien raadsleden of fractieassistenten 

gespreksonderwerpen willen aandragen, kan dat uiteraard. 

 

1. Wordt met deze Regionale Agenda voldoende duidelijk hoe gemeente Woerden in regioverband 

samenwerkt op het gebied van jeugdhulp en wordt hiermee de beschikbaarheid en continuïteit van 

jeugdhulp inclusief de gewenste transformatie voldoende geborgd?  

2. Is de raad het met het college eens dat de in de Woerdense Maatschappelijke Agenda gestelde ambities 

aansluiten bij deze Regionale Agenda? 

3. Wordt voldoende inzicht gegeven over de financiële gevolgen van het gevraagde besluit? 
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Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

15 september 

2021 

n.v.t. Bijeenkomst gemeenteraden Utrecht West 

Op 15 september hebben de gemeenteraden binnen Utrecht West 

in een digitale bijeenkomst gesproken over de vraag ‘Hoe 

organiseren we met gemeenten in Utrecht West passende zorg en 

ondersteuning voor jeugd en mensen in beschermd wonen?’. De 

presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gegeven en de 

beantwoording van de toen gestelde vragen zijn op 11 oktober 

2021 meegestuurd met de griffie-update. 

10 juni 2020 VNG: Norm voor 

Opdrachtgeverschap 

Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) 

In een ledenraadpleging van de VNG in juni 2020 is de Norm voor 

Opdrachtgeverschap (NvO) aangenomen. Met deze NvO hebben 

de gemeenten uitgesproken dat ze zelf vastleggen dat en hoe ze 

willen samenwerken in een regiovisie Jeugdhulp. Meer informatie 

hierover vindt u op de website van de VNG. 

9 mei 2019 Raadsvergadering 

Politieke Avond 

 

Raadsvoorstel maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-

2022 

Op 11 april 2019 heeft de raad tijdens de Politieke Avond 

gesproken over de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-

2022 (MAG). Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 9 mei 2019. 

Hierbij zijn de amendementen ‘tegengaan polarisatie’ (Progressief 

Woerden en Inwonersbelangen) en ‘bestrijden eenzaamheid’ 

(Progressief Woerden, Inwonersbelangen, VVD en Fractie Bakker) 

aangenomen.  

   

Regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 

108 j. art. 147 

De Raad is bevoegd de Regionale Agenda Jeugd Utrecht West vast te stellen op grond 

van artikel 108 j. 147, Gemeentewet: 

Art. 108 Gemeentewet 

1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de 

gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. 

2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij 

of krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering 

daarvan, met dien verstande dat het geven van aanwijzingen aan het 

gemeentebestuur en het aan het gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats 

vaststellen van beslissingen, slechts kan geschieden indien de bevoegdheid 

https://vng.nl/artikelen/norm-voor-opdrachtgeverschap-jeugd-0#:~:text=Samenwerking%20is%20daarbij%20cruciaal.,beschermd%20wonen%20en%20maatschappelijke%20opvang.
https://vng.nl/artikelen/norm-voor-opdrachtgeverschap-jeugd-0#:~:text=Samenwerking%20is%20daarbij%20cruciaal.,beschermd%20wonen%20en%20maatschappelijke%20opvang.
https://vng.nl/artikelen/norm-voor-opdrachtgeverschap-jeugd-0#:~:text=Samenwerking%20is%20daarbij%20cruciaal.,beschermd%20wonen%20en%20maatschappelijke%20opvang.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/9-mei/20:00/raadsvoorstel-Maatschappelijke-agenda-sociaal-domein-2019-2022
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/11-april/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/amendement-tegengaan-polarisatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/amendement-bestrijden-eenzaamheid.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-07-10#TiteldeelIII_HoofdstukVIII_Paragraaf1_Artikel108
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-07-10#TiteldeelIII_HoofdstukVIII_Paragraaf1_Artikel108
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-07-10#TiteldeelIII_HoofdstukIX_Artikel147
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daartoe bij de wet of krachtens de wet bij provinciale verordening is 

toegekend. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 

120, tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het 

tweede lid, voor zover zij ten laste van de betrokken gemeenten blijven, door 

het Rijk aan hen vergoed. 

 

Art. 147 Gemeentewet 

1. Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de 

bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het 

college of de burgemeester is toegekend. 

2. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de 

raad. 

3. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, tweede lid, berusten bij het 

college, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan de raad of de 

burgemeester zijn toegekend. 

 


