Concept - Agenda Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum
Voorzitter
Genodigden

Plaats
Tijdstip
: 10.45-12.15 uur
Woensdag 1 november 2017
: Twentehuis, vergaderruimte 501
Secretaris
: Evelien Fokkink
Notulen
: Nienke Belderink
Eelco Eerenberg
Christien van Wijk (Almelo), Martin Velten ( Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Edith van Spiegel (Haaksbergen) Johan Coes (Hellendoorn),
Claudio Bruggink (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Jan Martin van Rees (Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Bert Tijhof (RijssenHolten), Tom Vleerbos (Tubbergen), Jan Binnenmars (Twenterand), Dianne Span (Wierden),
Jelmer van Dam (gemeentesecretaris Losser), Henk ten Brinke (gemeentesecretaris Twenterand).

DEEL 1
Nr.
1.

Onderwerp
Doel bespreking /Voorstel
Opening en vaststellen agenda
Mededelingen
- Door Claudio Bruggink (namens Jan Bron) over het project aanpak personen met verward gedrag
Ter besluitvorming - ter bespreking
2.
Monitor jeugd verbreden met onderwijs
Door Bert Tijhof en Tom Vleerbos
1. Kennisnemen van rapportage Pilot Passend Onderwijs en Jeugdhulp.
2. In te stemmen met het advies uit de rapportage om door te gaan met het koppelen van
onderwijs en jeugdhulpgegevens, als onderdeel van de monitor jeugd/sociaal domein.
3. Het voorstel door te geleiden naar lokaal teneinde lokaal hiertoe de (aangepaste)
bewerkers-overeenkomst te tekenen tussen de Twentse gemeenten en Kennispunt
Twente voor de Monitor Sociaal Domein. Hierin worden ook aanvullende afspraken
gemaakt over een zorgvuldige koppeling en gegevensverwerking voor de onderwijs en
jeugdhulpgegevens.
4. Het Managers Overleg de opdracht te geven om te realiseren dat lokaal medewerking
wordt verleend aan de zorgvuldige aanlevering van gegevens uit de
leerplichtadministraties van de Twentse gemeenten aan Kennispunt Twente ten
behoeve van de koppeling.
Kennisdelen en ter informatie
3.
Veilig Thuis Twente
voortgang positionering VTT-VHT
4.

Toezicht kwaliteit Wmo

5.

Nut en noodzaak reserves en
voorzieningen

Bijlagen

B1 Factsheet
B2a Bestuursvoorstel
B2b Resultaten pilot passend
onderwijs & jeugdhulp
Presentatie door
Kristel Schellings en
Leonard Koppelman

Informatieve memo met stand van zaken

B3 Memo

Bijpraten door Dianne Span over ontwikkelingen toezicht kwaliteit Wmo en verbinding
project ondermijning zorgfraude (platform IVZ)
Door Jeroen Regtuijt
Ter verkenning bestuurlijke vraagstukken uit het procesvoorstel kader reserves en
voorzieningen Regio Twente:
concern versus domein

B4 Projectomschrijving IVZ
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B5a DB voorstel
B5b Presentatie

-

6.

OZJT/Samen14 kwartaalrapportage

Verslagen
7.
Verslag 12-07-2017
Verslag 19-07-2017
Verslag 27-09-2017

relatie weerstandsverogen Regio Twente en mogelijk eigen weerstandsvermogen
bij gemeenten voor Gr-en?
relatie reserves i.r.t. gemeentelijke bijdrage versus bijdragen derden
relatie weerstandsvermogen algemene taken Regio Twente en coalition of the
willing (CotW) taken?
trap op / trap af: hoe hiermee om te gaan (m.n. trap op)?
Ter informatie kwartaal rapportage Q2

B6 Rapportage

Ter vaststelling verslag van 12 juli 2017
Ter vaststelling verslag van 19 juli 2017
Ter vaststelling verslag van de schriftelijke ronde van 27 september 2017

B7a Concept verslag
B7b Concept verslag
B7c Concept verslag

DEEL 2 - vertrouwelijk
Twents model - INKOOP 2019 en verder

Afsluiting

Gewijzigde publicatie van de vergaderstukken per mei 2017:
De vergaderstukken betreffende de bestuurscommissie OZJT zijn openbaar en worden gepubliceerd via de website www.regiotwente.nl en
extranet, met uitzondering van de vertrouwelijke stukken.
De vergaderstukken betreffende de Samen14 samenwerking zijn niet openbaar en worden alleen op extranet gepubliceerd.
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