Concept - Agenda Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum

Woensdag 13 juni 2018

Plaats

: Twentehuis, vergaderruimte 501

Tijdstip

Voorzitter

Eelco Eerenberg

Secretaris

: Evelien Fokkink

Genodigden

Christien van Wijk (Almelo), Martin Velten ( Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Arja ten Thije (Haaksbergen) Anja van den Dolder (Hellendoorn),
Claudio Bruggink (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Anja Prins (Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Ben Beens
(Rijssen-Holten), Roy de Witte (Tubbergen), Jan Binnenmars (Twenterand), Eric Braamhaar (Wierden).
Jelmer van Dam (gemeentesecretaris Losser), Henk ten Brinke (gemeentesecretaris Twenterand).
Roy de Witte (Tubbergen)
Bijlagen

Notulen

: 10.45 – 12.30 uur
: Marlies Brugman

Afmeldingen
Nr.
Onderwerp
1.
Opening
Welkom en introductie- / voorstelronde i.v.m. aanwezige nieuwe wethouders
2.
Vaststellen agenda
3.

Mededelingen
Stand van zaken inkoop
Memo Twentse belofte no. 5
Ter besluitvorming
4.
Inkoop

B3 Memo

Doel bespreking /Voorstel
De bestuurscommissie wordt gevraagd in te stemmen met:
- voorstel subsidieverordening Maatregelhulp e.e.a. ter doorgeleiding naar het
DB / AB van Regio Twente
- voorstel pleegzorg

B4a voorstel subsidieverordening
maatregelhulp
B4b subsidieverordening maatregelhulp
B4c voorstel pleegzorg

Ter bespreking
5.
Lobby

Lobby tekorten in Twente – mondelinge toelichting Eelco Eerenberg

B5a Memo lobby tekorten
B5b Overzicht

Ter informatie
6
Inkoop
Beschikbaarheidsvoorzieningen

Memo over het contracteren van het coördinatiepunt spoedhulp, de
crisisbedden en de weinig voorkomend hoog specialistische 24-uurs zorg.

B6 Memo

7.

Delen stand van zaken gesprekken – zie hiertoe bijgaande memo en brief.

B7a Memo
B7b Brf Karakter aan de BC

8.

Karakter – intensiveren van de
transformatie
Programma 13 juli

Verslag
9.
Concept-verslag 11-04-2018

Een doorkijk naar het programma voor de bestuurdersdag – bustour van vrijdag
13 juli a.s.

Ter vaststelling het concept-verslag van de bestuurscommissie van 11-4-2018

Afsluiting
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B9 Concept-verslag

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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Vastgesteld verslag Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum

Woensdag 13 juni 2018

Plaats

: Twentehuis, vergaderruimte 501

Tijdstip

Voorzitter

Eelco Eerenberg

Secretaris

: Evelien Fokkink

Notulen

Genodigden

Christien van Wijk (Almelo), Martin Velten ( Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Eelco Eerenberg (Enschede) Arja ten Thije (Haaksbergen) Anja van
den Dolder (Hellendoorn), Claudio Bruggink (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Anja Prins (Losser), Rob Christenhusz
(Oldenzaal), Ben Beens (Rijssen-Holten), Roy de Witte (Tubbergen), Jan Binnenmars (Twenterand), Eric Braamhaar (Wierden).
Jelmer van Dam (gemeentesecretaris Losser), Henk ten Brinke (gemeentesecretaris Twenterand).
Jan Binnenmars (schriftelijke inbreng en ambtelijk vervangen door Leonard Koppelman) Arja ten Thije, Henk ten Brinke.

Afmeldingen
Onderwerp
Nr.
Bijlagen
1.
Opening

: 10.45 – 12.30 uur
: Marlies Brugman

Welkom door de voorzitter; kijkt terug naar de publicatie van de bestekken.
Het was ruim twee jaar hard werken voor heel veel mensen. Groot compliment aan iedereen die er ambtelijk aan heeft meegewerkt.
Via Evelien Fokkink zal deze dank namens de BC aan iedereen overgebracht worden.
Het is een uniek model, er zullen zeker vragen komen en er zullen kleine fouten gezien worden, maar het is een heuglijk feit,
Ook de BC heeft hier veel medewerking aan gegeven. Het was een heel proces.
Het is gelukt door de samenwerking. Hier hebben enkele bikkels heel erg hard voor gelopen.
Voor deze bikkels hebben zijn er chocolade bikkels.
Deze worden in dank aangenomen en in de gemeente door de wethouders aan de desbetreffende ‘bikkel collega’ overhandigd.
2.

Agenda is vastgesteld

3.

Mededelingen
Stand van zaken inkoop – zie agendapunt 4
Memo Twentse belofte no. 5 – ter informatie.
Er is een stuurgroep Twentse belofte, o.a. over jongeren welke het in het onderwijs niet redden. Deze stuurgroep heeft ook een contact met onderwijs, zorg en
arbeidsmarkt, en het 1000-jongerenplan.De stuurgroep vergadering heeft geconstateerd dat de link met o.a. OZJT nog niet goed genoeg was.
Dit is de aanleiding bijgaande memo voor te leggen aan de bestuurscommissie.

Ter besluitvorming
4.
Inkoop
Vraag Rob Christenhusz; in de tijdsplanning zijn wij erg naar achteren geschoven. De raad heeft hier een vraag over gesteld. Wat is plan B?
Verlengen van de contracten kan niet…maar wat als we echt in tijdsnood raken? We kunnen ons geen vertraging permitteren.
EF we hebben vertraging opgelopen aan de voorkant, op dit moment nog niet aan de achterkant. De periode van vragenstellen daaraan kunnen we niets wijzigen.
We hebben in de zomer periode meer capaciteit gevraagd om sneller te beoordelen.
We gaan werken op een voorlopige gunning wanneer er een rechtszaak zou komen. Er is zorg op 1 januari 2018.
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Dan is de definitieve gunning pas op een later moment.
Het is goed de gemeente raden hierover te informeren.
Vraag Ilse Duursma: hoe is de extra inzet in de zomer geborgd.?
EF: De inkoopteams is gevraagd om te laten weten wanneer wie beschikbaar is. Dit gaat ook naar de managers ter bespreking, Eventueel moeten we extra inhuren.
De bestuurscommissie wordt gevraagd in te stemmen met:
- voorstel subsidieverordening Maatregelhulp e.e.a. ter doorgeleiding naar het DB / AB van Regio Twente
De vorige vergadering stond het voorstel als concept op de agenda. De vragen zoals genoemd zijn erin verwerkt.
Het is nog steeds een concept tot het moment dat het is vastgesteld in het DB / AB van Regio Twente
Vraag Pieter van Zwanenburg; er is een vraag gesteld over hoe de administratie is geregeld.
EF het blijft cliënt administratie dus die blijft lokaal. Dit komt terug in de werkafspraken.
Vraag Martin Velten: hoe worden kwartaalrapportage teruggekoppeld aan de gemeenten?
Kan dit nog worden toegevoegd aan het document?
Nagenoeg gelijke vraag van Almelo;
Graag per kwartaal een kwartaal rapportage naar de gemeenten.
Graag in de tekst wijzigen dat de rapportages/overzichten per gemeente aan de gemeente beschikbaar worden gesteld!
En daarnaast het verzoek vanuit Almelo of het mogelijk is te stellen dat subsidie aanvragen vóór 1 april ingediend moeten zijn? Is dit mogelijk?
Evelien Fokkink geeft aan dat ze gaat navragen of het mogelijk is 15 april in 1 april te wijzigen. Mocht het antwoord positief zijn dan wordt het aangepast anders blijft het
zoals het nu staat genoemd.
Tevens in het bestek vermelden dat we aan de AVG regelgeving voldoen.
[zie onderstaand naschrift dd.19-06-2018 van de werkgroep]
Het voorstel om vanaf 1 januari 2019 jeugdbeschermingsmaatregelen, jeugdreclasseringsmaatregelen en jeugdzorgplus in de regio Twente te kunnen subsidiëren wordt
in de Bestuurscommissie OZJT vastgesteld. Er wordt ingestemd met de subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente en deze wordt aangeboden aan het Algemeen
bestuur Regio Twente en ter kennisgeving aan het Dagelijks Bestuur.
De bestuurscommissie wordt gevraagd in te stemmen met:
- voorstel pleegzorg
Het voorstel is gekomen door in gesprek te gaan met de markt. Het huidige voorstel is wel inclusief de indexatie van de afgelopen jaren.
Wierden: hoe borgen we de kwaliteit van de aanbieders?
Evelien Fokkink; er zit op dit moment geen slechte aanbieder tussen de pleegzorg aanbieders. De branche eisen zijn al heel hoog.
Veelal zullen de aanbieders instemmen mogelijk dat 1 of 2 zullen ‘mopperen’ over de tarieven.
De prijzen die met ingang van 2019 gelden voor Wonen en Verblijf, zijn op 23-02-2018 reeds vastgesteld door de bestuurscommissie, met uitzondering van het tarief
voor Pleegzorg. Het tarief Pleegzorg 2019 is nu vastgesteld conform voorstel.
Vraag op 11 juli van Hof van Twente en Almelo
Almelo en Hof willen tot aan de nota van inlichtingen de ruimte hebben om toch (deels) mee te doen met de ondersteuningsbehoefte.

Pagina 2 van 4

Pieter van Zwanenburg: het is een complex vraagstuk. De pedagogisch leefomgeving kan men niet goed losknippen. Het is een ingewikkelde. Dit is zeker voor 5 juli
duidelijk. Kortom als ontvlechting niet lukt dat men in het bestek van de 12 mee kunnen doen.
Evelien Fokkink heeft het verzoek met de commissie rafelranden besproken (deze commissie is door de wijziging in samenstelling van de BC voor het moment
uitgebreid met Ilse Duursma, Ben Beens en Claudio Bruggink) De commissie heeft besloten met het verzoek van Hof van Twente en Almelo in te stemmen.
Damsté heeft hiervoor op verzoek een tekstvoorstel voor de bestekken gemaakt.
Daarnaast heeft Damsté opgemerkt dat de bestekken van Hof en Almelo hier ook op aangepast moeten worden.
Pieter van Zwanenburg; waarom zitten Hof van Twente of Almelo niet in genoemde commissie?
De commissie rafelranden is in het leven geroepen door de gewijzigde deelname in de inkoop van Hof van Twente en Almelo, om af te stemmen wat de gevolgen zijn
voor de 12 gemeenten.
Ben Beens: kan zich het gevoel wel voorstellen van Hof van Twente en Almelo. Rijssen Holten heeft ook op enkele domeinen besloten niet mee te doen.
Dit moet ook kunnen, dit zal in de toekomst ook vaker gebeuren. We moeten er echt naar streven zo transparant mogelijk met elkaar af te stemmen.
We hopen de commissie eigenlijk niet zo veel meer nodig te hebben. Uiterlijk nog tot 31 juli.
Openheid en transparantie in communicatie staat voorop
In verband met de wisseling van bestuurders wordt de commissie rafelranden opnieuw vastgesteld: Eelco Eerenberg, Ben Beens, Ilse Duursma en Claudio Bruggink.
Ter bespreking
5.
Tekorten Jeugd/Wmo – Twentse lobby – mondelinge toelichting Eelco Eerenberg
Er is uitgebreid gesproken over de tekorten Jeugd/Wmo die zich inmiddels voordoen bij alle gemeenten in Twente (12x nu in beeld via een excel sheet, nr. 13 Hof v
Twente heeft ook forse tekorten werd mondeling gedeeld).
Er is gesproken over hoe hier regionaal én landelijk mee om te gaan, mede irt de komende VNG-ledenvergadering
De bestuurscommissie was blij met het inzicht via het cijfermatige tekortenoverzicht van Twente. De urgentie en het gevoel dat er nu wat moet gebeuren is door
iedereen benadrukt. Het lijkt steeds meer een systeemfout. Als je de tekorten op Twents niveau optelt is het echt een groot bedrag. Er was verbazing en her en der wat
irritatie omdat dit onderwerp op de Twentse lobbylijst (PHO belangenbehartiging) niet tot nauwelijks prioriteit heeft. Afgesproken werd dat de urgentie vanuit de BC OZJT
weer wordt ingebracht in dat PHO. (2 BC leden zitten daar ook).
Uiteindelijk is besloten in 3 onderdelen:
1.
2.
3.

Gesprek met Tubantia te arrangeren namens de BC waarin de zorgelijke situatie scherp onder woorden wordt gebracht.
Strategie richting landelijk: trachten met andere gemeenten (middels gezamenlijke c.q. ondersteunen van moties op VNG congres) krachten te bundelen t.b.v. een
breed gedragen motie.
Andere vervolgstappen daarna?
Na de VNG ALV wordt in de BC de balans opgemaakt voor eventuele vervolgstappen. Dit wordt zeker niet uitgesloten maar dit is afhankelijk van de uitkomsten.
Naar Den Haag? Strategie nader te bepalen…

Afgesproken:
Voor het gesprek met de pers brengen we lijnen samen: welke zorgaanbieders en wat willen we in het gesprek op de agenda.
Dit komt naar de BC, men kan hier nog kort op reageren vóór het gesprek.
Ter informatie
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6

Inkoop Beschikbaarheidsvoorzieningen
Memo over het contracteren van het coördinatiepunt spoedhulp, de crisisbedden en de weinig voorkomend hoog specialistische 24-uurs zorg.
De memo Beschikbaarheidsvoorzieningen is ter kennisname aan de orde geweest, zonder nadere bespreking.

7.

Karakter – intensiveren van de transformatie
Delen stand van zaken gesprekken – zie hiertoe memo en brief {bij de vergaderstukken]
Het aanbod Karakter is besproken.
Het is aan iedere individuele gemeente het gesprek te voeren en/of om hier op in te schrijven.

8.

Programma 13 juli
Een doorkijk naar het programma voor de bestuurdersdag / bustour van vrijdag 13 juli a.s.
Het staat in het teken van kennismaken en het laten zien ‘waar ben ik van’.

Verslag
9.
Concept-verslag 11-04-2018
Vastgesteld het concept-verslag van de bestuurscommissie van 11-4-2018
Afsluiting

Naschrift werkgroep bij agendapunt 4 > voorstel subsidieverordening Maatregelhulp
Hoe wordt kwartaalrapportage teruggekoppeld aan de gemeenten?
OZJT ontvangt van de GI’s de kwartaalrapportage, dit is geregeld in de verordening. OZJT zal de rapportages doorgeleiden aan de gemeenten. Dit wordt in de werkafspraken tussen
gemeenten en OZJT meegenomen.
Kan 15 april gewijzigd worden in 1 april?
Dit is uitgezocht en de volgende passage wordt opgenomen in de verordening art 17 lid 2.: De subsidieontvanger is voorts verplicht uiterlijk 1 april na afloop van het betrokken
kalenderjaar een productieverantwoording per gemeente te overleggen met daarbij een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. Hierbij is het Algemeen
Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet van toepassing.
Vermelden AVG proof
Het gaat hier om een wettelijke verplichting. Deze hoeft niet in de verordening opgenomen te worden om geldend te zijn. Dit geldt eveneens voor andere wettelijke verplichtingen.
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