Arbeidsmarktregio
•
•

•

•
•

Er komen 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit
gemeenten en UWV de dienstverlening aan
werkgevers en werkzoekenden gaan vormgeven.
Gemeenten en UWV kunnen zelf afspraken maken
over de wijze van samenwerking in hun regio. Op 28
juni 2012, hebben beide partijen bij de VNG de
overeenstemming formeel bekrachtigd met de
presentatie van de indeling van de
arbeidsmarktregio's.
Aanleiding voor de nieuwe indeling in
arbeidsmarktregio's is de wet SUWI (Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen). Hierin is
onder meer vastgelegd dat er één aanspreekpunt
komt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio, er
één registratiesysteem is van vacatures en
werkzoekenden, en dat er per regio een
arbeidsmarktagenda en samenwerkingsafspraken
zullen worden gemaakt.
Bron: www.samenvoordeklant.nl
Amersfoort, Bunschoten, Soest, Baarn, Leusden en
Woudenberg werken samen in Utrecht-oost.
Rhenen, renswoude en Veenendaal doen mee met
Food0Valley. De andere utrechtse gemeenten
vormen samen utrecht midden.

Regionale Platforms Arbeidsmarkt
•
•

•
•
•

De 34 RPA-gebieden zijn afgebakend door
de Regionale Platforms Arbeidsmarkt.
Voorheen werden zij RBA-gebieden
genoemd, naar Regionaal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening. De 34 RPA-gebieden
zijn in 2002 afgeleid uit 131 werkgebieden
van de Centra voor Werk en Inkomen
(CWI). Het CWI is eigenaar van deze
indelingen.
De RPA-gebieden zijn optellingen van
gemeenten. Ze volgen niet overal de
provinciegrenzen.
Bron: CBS
Ron de Venen hoort bij zuidelijk NH,
Veenendaal, Rhenen en Renswoude bij de
Vallei. Amersfoort, Bunschoten, Baars,
Soest, Leusden en Woudenberg vormen
samen Eemland. De overige Utrechtse
gemeenten zijn Utrecht-Midden.

UWV werkgebieden (2013)
•

•

•
•

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(UWV) heeft tot taak uitvoering te geven aan de
landelijke werknemersverzekeringen (zoals WW,
WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en
Ziektewet) en biedt arbeidsmarkt- en
gegevensdienstverlening.
Het UWV bevordert de inschakeling in het
arbeidsproces van personen die recht hebben op
een uitkering of arbeidsondersteuning. Daarvoor
registreert het UWV werkzoekenden en vacatures
van werkgevers.
Bron: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen (SUWI)
Ronde Venen doet mee met Amstelland. Stichtse
Vecht, Woerden, Oudewater en Montfoort vormen
Utrecht zuid. Lekstroom (Nieuwegein, Houten,
Vianen, Ijselstein en Lopik) en Heuvelrug (De Bilt,
Zeist, Bunnik, Wijk, Utr. Heuvelrug) staan op de
kaart. Aan Eemland is Bijkerk toegevoegd.
Veenendaal, Thenen, Renswoude en Scherpenzeel
vormen de regio Veenendaal. Eemnes doet mee
met Gooi-Noord.

Intergemeentelijke sociale diensten
•

•

•

In Nederland werken 107 gemeenten
met één of meer buurgemeenten
samen in een intergemeentelijke
sociale dienst (ISD).
Voor meer informatie over de
organisatie, de taken en
bevoegdheden van de verschillende
ISD's verwijzen wij u naar de naar de
websites van de 29
intergemeentelijke sociale diensten.
De Bilt, Zeist, Bunnik, Wijk bij
Duurstede en Utrechtse Heuvelrug
werken samen in RSD Heuvelrug.
Nieuwegein, Houten, Vianen,
Ijsselstein en Lopik hebben samen
RSD Lekstroom. Ook Soest, Baarn en
Bunschoten hebben een
gezamenlijke RSD

Sociale werkvoorziening
•
•

•

•
•

In Nederland bieden 90 SW-bedrijven een
passende werkplek aan mensen een lichamelijke,
psychische of verstandelijke handicap.
Op grond van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) worden deze mensen geholpen om toch te
werken en in hun eigen onderhoud te kunnen
voorzien. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en
de SW-bedrijven verzorgen de feitelijke en
dagelijkse uitvoering.
Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vaak
moeilijk een baan vinden. Daarom moet de sociale
werkvoorziening zoveel mogelijk een opstap zijn
naar gewoon werk door de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
42 (Pauw) : Ronde Venen, Stichtse Vecht,
Nieuwegein, Ijsselstein, Vianen en Lopik. Woerden,
Oudewater en Montfoort doen mee met de Sluis.
Utrecht en Houten zitten bij UWV. De Bilt, Zeist,
Bunnik, Wijk en de heuvelrug hebben Biga.
Renswoude, Veenendaal en Rhenen hebben IW4.
Voor Amersfoort, Bunschoten, Soest, Baarn,
leusden en Woudenberg is de Amforsgroep actief.
Eemnes doet mee met de Tommin groep.

AWBZ zorgkantoren
•

•

•

•
•

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) is een volksverzekering voor
langdurige zorg en dure, onverzekerbare
risico's.
Iedereen die in Nederland woont of werkt is
hiervoor verzekerd en heeft recht op
vergoeding van de AWBZ-zorg. Nederlandse
burgers met een inkomen betalen premie.
De AWBZ-premie wordt ingehouden op het
loon of de uitkering. De verschillende
vormen van hulp of zorg vanuit de AWBZ
worden zorgfuncties genoemd. De overheid
heeft vastgesteld welke zorgfuncties deel
uitmaken van de AWBZ.
Er zijn in Nederland 32 zorgkantoren, die in
een bepaalde regio de AWBZ uitvoeren
namens alle zorgverzekeraars. Elk
zorgkantoor maakt afspraken met
zorgaanbieders over de zorg die zij leveren.
Ook zorgt het zorgkantoor voor de uitvoering
van de regeling persoonsgebonden budget.
Bron: Zorgverzekeraars Nederland
Alle Utrechtse gemeenten plus Nijkerk.

GGD
•

•

•
•

Alle gemeenten hebben de wettelijke taak
om de gezondheid van burgers te
bevorderen en beschermen tegen ziekten en
calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de
GGD.
De GGD doet dat door risico’s voor de
gezondheid te signaleren, te voorkomen en
de gezondheid van alle inwoners te
bevorderen, met speciale aandacht voor
risicogroepen. De ruim 400 gemeenten in
Nederland zijn verantwoordelijk voor 28
GGD’en. Dit betekent dat meestal meer
gemeenten samen één GGD aansturen. De
GGD’en vormen gezamenlijk een landelijk
dekkend netwerk.
Bron: GGD Nederland
Gemeente Utrecht heeft een eigen GGD, de
overige 25 gemeenten in de provincie
hebben een gezamenlijk GGD

Passend onderwijs (voortgezet)
•
•

•

•
•

Om aan hun zorgplicht te voldoen, gaan
scholen samenwerken in regionale
samenwerkingsverbanden.
In het samenwerkingsverband worden
afspraken gemaakt over welke begeleiding in
de reguliere scholen kan worden geboden,
welke kinderen geplaatst kunnen worden in
het speciaal onderwijs en over de verdeling
van de ondersteuningsmiddelen.
Het aantal samenwerkingsverbanden wordt
teruggebracht van 350 naar ongeveer 150
voor het primair en voortgezet onderwijs. In
het schooljaar 2014/2015 worden de nieuwe
samenwerkingsverbanden verantwoordelijk
voor de uitvoering van hun taken.
Bron: Passend Onderwijs
31: Utrecht en St.Vecht. 32: Amsersfoort,
Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden,
Woudenberg. 33: Ronde Venen, Woerden,
Montfoort, Oudewater. 43 :Nieuwegein,
Houten, Ijsselstein, Vianen, Lopik. Rhenen
doet mee met Ede. Veenendaal en
Renswoude doen mee met Nijkerk

Passend onderwijs (primair)
•
•

•

•
•

Om aan hun zorgplicht te voldoen, gaan
scholen samenwerken in regionale
samenwerkingsverbanden.
In het samenwerkingsverband worden
afspraken gemaakt over welke begeleiding in de
reguliere scholen kan worden geboden, welke
kinderen geplaatst kunnen worden in het
speciaal onderwijs en over de verdeling van de
ondersteuningsmiddelen.
Het aantal samenwerkingsverbanden wordt
teruggebracht van 350 naar ongeveer 150 voor
het primair en voortgezet onderwijs. In het
schooljaar 2014/2015 worden de nieuwe
samenwerkingsverbanden verantwoordelijk
voor de uitvoering van hun taken.
Bron: Passend Onderwijs
30: St.Vecht, Ronde Venen, Woerden,
Oudewater en Montfoort. 19: Amersfoort,
Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden,
Woudenberg. Eemnes in 24 33 : Utrecht 37: De
Bilt, Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse
heuvelrug, 38 : Nieuwegein, Houten, Vianen,
Ijsselstein, Montfoort. Renswoude, Veenendaal
en Rhenen doen mee met Food-valley

Toezicht openbaar onderwijs
•

•

•

•

Openbare scholen vormen grotere organisaties,
de gemeente heeft een grondwettelijke plicht
om toezicht op het openbaar onderwijs uit te
oefenen.
De stichting openbaar onderwijs Rijn- en
Heuvelland (Wereldkidz) verzorgt openbaar
onderwijs in de gemeenten De Bilt, Zeist,
Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en St.
Vecht.(Maarssen) De leden van de raad van
toezicht worden benoemd na instemming van
de gemeenteraden. Het college van Bestuur is
het bevoegd gezag. (www.wereldkidz.nl)
Stichting Villa primair verzorgt openbaar
onderwijs in Eemnes, Stichtse Vecht( Breukelen
en Loenen) en 8 gemeenten in Noord Holland
(gooi- en vechtstreek). De wethouders oefenen
hun toezichthoudende taak uit via een
gemeenschappelijk orgaan. (www.villaprimair.nl)
Nieuwegein en Ijsselstein hebben een
gemeenschappelijk orgaan (WGR) dat toezicht
op openbaar onderwijs uitoefent.

Regionale meldpunten voortijdige
schoolverlaters
•

•

•

•
•

Alle gemeenten in Nederland participeren in één
van de 39 RMC-regio’s (Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie). Elke RMC-regio heeft één
contactgemeente. Deze gemeente coördineert de
melding en registratie van voortijdige
schoolverlaters (vsv’ers) door scholen.
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de
12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau
(minimaal een diploma op vwo, havo of mbo 2
niveau) het onderwijs verlaten. Gemeenten
registreren (potentiële) vsv’ers en zorgen ervoor dat
ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject
alsnog een startkwaliﬁcatie halen.
Het kabinet Rutte II stelt als doel het aantal vsv'ers
in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. De
inzet en samenwerking van ketenpartners zoals
scholen, gemeenten, RMC’s, jeugdzorg,
maatschappelijk werk, werkgevers, CWI’s, politie,
justitie en ouders is nodig om het aantal nieuwe
schooluitvallers terug te brengen.
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
De RMC regio Utrecht is onderverdeeld in
heuvelrug, lekstroom, stad en west

Jeugdzorg (huidig)
•

•

•
•

Gemeenten en provincies zijn samen
verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd.
Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
in de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz).
De overheid is van plan om vanaf 2015 de
zorg voor jeugd helemaal onder te brengen
bij de gemeenten. Om dit mogelijk te maken
is een nieuwe Jeugdwet in voorbereiding.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) en het ministerie van
Veiligheid en Justitie (V&J) zorgen met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) voor ondersteuning van de
gemeenten. Daar hoort ook een nieuwe
regio-indeling voor de jeugdzorg bij.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Alle gemeenten in Utrecht

Jeugdzorg 2015
•
•

•
•

De Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015
gedecentraliseerd naar gemeenten.
Voor een aantal deeltaken binnen het brede
pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op
gemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden. Dit
heeft geleid tot een, door gemeenten zelf
opgestelde, landelijke indeling waarin alle
gemeenten in Nederland deel uit maken van
een regionaal samenwerkingsverband waarin de
transitie jeugdzorg, inclusief de vormgeving van
bovenlokale samenwerking, wordt voorbereid.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
18: St.Vecht, Ronde Venen, Woerden,
Oudewater en Montfoort. 19: Amersfoort,
Bunschoten, Eemnes, Baarn, Soest, Leusden,
Woudenberg. 21 : Utrecht 22: De Bilt, Zeist,
Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse
heuvelrug, 25 : Nieuwegein, Houten, Vianen,
Ijsselstein, Montfoort. Renswoude, Veenendaal
en Rhenen doen mee met 20 (Food-valley)

Halt regio Utrecht
• Ministerie veiligheid en
justitie stuurt Halt aan.
• Werkstraffen en preventie
jeugdcriminaliteit
• Preventie wordt vaak
gefinancierd door
gemeenten
• Bron : www.halt.nl
• Alle Utrechtse gemeenten

Centrumgemeente maatschappelijke
opvang
•

•

•

•
•

Om de maatschappelijke opvang binnen het kader
van de WMO in goede banen te leiden, zijn 43
centrumgemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van een samenhangend aanbod van
maatschappelijke opvang.
Dat betekent een sluitende ketensamenwerking op
zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau tussen alle
betrokken partijen en omringende gemeenten. De
centrumgemeenten werken hiertoe samen met
opvanginstellingen, zorgkantoren en
woningcorporaties.
De centrumgemeenten ontvangen hiervoor
specifieke uitkeringen van het Rijk. De G4 hebben
voor deze taak een Plan van Aanpak
Maatschappelijke Opvang opgesteld. De overige 39
centrumgemeenten werken met een zogenaamde
Stedelijk Kompas voor hun regio.
Bron: www.invoeringwmo.nl
Amersfoort, Bunschoten, Soest, Baarn, Leusden,
Woudenberg , Veenendaal en Nijkerk werken
samen in Amersfoort. Rhenen en Renswoude doen
mee met Ede. De andere utrechtse gemeenten
met Utrecht, behalve Eemnes.

Centrumgemeente vrouwenopvang
•

•

•

•
•

Nederland is verdeeld in 35 centrumgemeenten
voor de vrouwenopvang. De centrumgemeenten
voeren regie over de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties.
Met de centrumgemeenten is overeengekomen dat
zij regiovisies opstellen waarin het beleid met
betrekking tot de ketenaanpak (preventie tot en
met nazorg) wordt uitgewerkt. Bij de aanpak van
huiselijk en eergerelateerd geweld spelen veel
instellingen en organisaties een rol.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden
van maatschappelijke opvang, waaronder
vrouwenopvang en het voeren van beleid ter
bestrijding van geweld dat door iemand uit
huiselijke kring is gepleegd.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Amersfoort, Bunschoten, Soest, Baarn, Leusden,
Woudenberg , Veenendaal en Nijkerk werken
samen in Amersfoort. Rhenen en Renswoude doen
mee met Ede. De andere utrechtse gemeenten
met Utrecht, behalve Eemnes

