Thema - Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum

Woensdag 24 juni 2015
Tijdens de Twentedag

Plaats

: Regio Kantoor – Enschede

Voorzitter

Eelco Eerenberg

Secretaris

: Alice v.d. Nieuwboer

Tijdstip

:

Genodigden
Anja Timmer (Almelo), Martin Velten (Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Ben Beens (Rijssen-Holten), Tom Vleerbos (Tubbergen),
Jan Binnenmars, (Twenterand), Dianne Span (Wierden).
Afwezig m.k.: Pieter van Zwanenburg, Jan Martin van Rees, Rob Christenhusz

Nr. Onderwerp
Doel bespreking /Voorstel
Opening en Welkom
Vaststelling agenda
Mededelingen
-wethouder Eerenberg: Victor Ehrenhardt ( UTrecht) heeft gevraagd om deelname namens Twente in de subcommissie Jeugd; Deze uitnodiging is
geaccepteerd mede om de directe link tussen Twente en landelijke lijnen te borgen.
-Evelien Fokkink: Twentse vrijgevestigden ( JGGZ) hebben een brief gezonden naar de BC OZJT/ OZJT en doen daarin een groot appel om zo veel
mogelijk gezamenlijk op te pakken. Zij worden geconfronteerd met diverse lokale werkwijzen. Een antwoord wordt z.s.m. verzonden alsmede een
uitnodiging om tafel en de mogelijkheden voor korte en lange termijn oplossingen te verkennen. De BC wordt een kopie van deze brief toegezonden.
Van brief en antwoord reactie.
Lopende zaken
2. Toelichting op inhoud en totstandkoming van stukken namens OZJT in route naar regioraad 1 juli 2015. Het betreffen:
-Berap
-Begrotingswijziging
-actualisatie verordening
Mondelinge toelichting door Evelien Fokkink: In de DB is door wethouder Coes de procesgang aan de orde gesteld. Aan beide kanten is er vanaf heden
alertheid. Het betreffen nu technische aanpassingen, welke nu rechtstreeks in het DB is ingebracht. Daarmee is de ambtelijke route nu ook niet goed
verlopen.
Ter besluitvorming / ter instemming
3. Bestuursrapportage; begrotingswijziging en actualisatie verordening liggen voor ter besluitvorming. De bovenstaande stukken zijn integraal
4. behandeld.
In reactie hierop;
5.
wethouder Timmer_ Almelo: Er is geen betrouwbare prognose. Evelien Fokkink doet hierop de toezegging dat een overzicht van de uitgaven
alsmede prognose voor 2015 e.v. in het eerstvolgende BC wordt geagendeerd.
T.a.v. de begroting 2016 gelijk aan 2015. De budgetten in totaliteit worden voor de gemeenten lager. Dit leidt wel tot de vraag of het budget
-
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OZJT gelijk blijft. 2015 is gezien door Almelo als implementatiejaar met meer kosten. De verwachting is dan ook dat in 2016 deze kunnen
dalen. Wethouder Timmer stemt intern af in Almelo. Zij meldt zich mocht dit nodig zijn.
Evelien Fokkink geeft aan dat de begroting 2016 is opgesteld enkele maanden geleden terwijl er toen nog veel onduidelijkheden waren.
Kunnen we de begroting nu gelijk houden en zorgen dat er een nieuwe prognose komt en dan in de BC van 1 oktober a.s. nogmaals kijken naar 2016 en
hetgeen gevraagd wordt in regionaal verband. In het proces is het zo dat de begroting door de regio zeer vroeg moet worden aangeleverd. Het voorstel is
dan ook om in 2016 te werken met begrotingswijzigingen. De financiën betreffen ook formatie. Alsmede dat nadere inzichten vanuit de meiciculaire
verwekt moeten gaan worden.
Wethouder Coes: voor nu is pragmatisch gekozen. Het verzoek is dan ook om de stukken nu te besluiten.
Bestuursrapportage 2015
Besluit:
De BC heeft kennis genomen van de inhoud van de Berap zoals deze is opgenomen in de bestuursrapportage 2015 van Regio Twente.
Er zijn geen bevindingen en opmerkingen ten aanzien van de Berap 2015 welke doorgeleid moeten worden naar de regioraad 1 juli 2015.
Begrotingswijziging
Besluit:
De BC heeft kennis genomen van de inhoud van de begrotingswijziging zoals deze is aangeboden aan de regioraad ter behandeling 1 juli 2015
Er zijn geen bevindingen en opmerkingen ten aanzien van de begrotingswijziging welke doorgeleid behoeven te worden naar de regioraad 1 juli 2015
Actualisatie verordening
Besluit:
1.De BC heeft kennis genomen van het voorstel aan de Regioraad over actualisering van enkele regelingen waaronder technische wijzigingen op de
Verordening op de bestuurscommissie Regio Twente.
2. Er zijn geen bevindingen en opmerkingen ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen welke doorgeleid behoeven te worden naar de
regioraad van 1 juli 2015
6. Doorontwikkeling domeinen Zorg, Veiligheid en Straffen
Wethouder Coes geeft een toelichting op de memo zoals deze voorligt. Er zijn momenteel veel overlegvormen welke zijn gebaseerd op oude situaties.
Nu goed moment om “de thermometer erin te steken”. Er kan gesteld worden dat meerdere groepen nu feitelijk klaar zijn met de taak zoals bij op
richting bedacht.
Het verzoek is dan ook om deze opdracht ook vanuit deze commissie te ondersteunen. Er moet toegewerkt worden naar versimpeling en actualisatie.
Wethouder Binnenmars: wie gaat er straks over? Wie bepaalt wat opgeheven gaat worden?
Door dit voorstel breed uit te zetten wordt borging gevonden in besluitvorming.
De verwachting is dat een definitief voorstel in het najaar terugkomt op deze agenda.
Besluit:
De BC stemt in met het voorstel om samen met andere organen actief op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling c.a. te onderzoeken of
de structuren efficiënter en eenduidiger kunnen worden.
DE BC stemt in met de opdracht zoals omschreven in de notitie. Deze besluitvorming zal teruggekoppeld worden naar de stuurgroep HG/KM door de
secretaris.
Transformatie en ontwikkelagenda
7.

Regionale transformatieagenda
Er heeft een terugkoppeling op de transformatiethema’s plaats gevonden, de opbrengst van Plein 14 is gedeeld, tevens is informatie gegeven over het
vervolg proces.
Plein 14 wordt “dubbel” beleefd. Uiteindelijk is de resultante prima. Helaas droeg de externe inbreng daar niet aan mee. De posteractie heeft veel ideeën
en contacten opgeleverd. Dit vraagt om beantwoording en actie. De BC/BO wenst in september concretisering op het vervolg. Enkele bestuurders
voelen zich niet geheel gecommitteerd aan hun thema en wenst prioritering van de onderwerpen ook in bredere agenda.
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Het doel is n.a.v. de Plein 14 opbrengst de krachten te bundelen. Dit vergt nu verdere uitwerking op inhoud en organisatie. Met afzonderlijke
werktafels vanuit de casuïstiek op bouwen. Aanbieders vonden het gesprek heel zinvol. Wellicht met een kleine groep een vervolg geven; wat zijn de
problemen en hoe presenteren we die, casus niveau. Bestuurders zijn van mening dat het veld volledig betrokken moet worden, maar dat de regie
toch bij gemeenten moet zijn. Prioritering in de onderwerpen/thema’s samen met partners. Daarin het onderwijs niet te vergeten.
8. Rondje langs de velden/ meicirculaire
Gelegenheid voor afstemming en informatie-uitwisseling o.a. pilots en lokale initiatieven ook in relatie tot de transformatieagenda.
Mike Koers (financieel adviseur Samen 14) geeft een presentatie o.b.v. eerste analyse meicirculaire. Het betreft een analyse toegespitst op regionaal niveau
m.b.t. de macro effecten.
In reactie hierop de BC/BO:
Wethouder Coes: VNG heeft beeld neergezet dat neerwaartse spiraal vooral voor 2015 merkbaar zou zijn. Basis voor de cijfers is nu 2014, was
2013. Het feit dat de VNG hiermee akkoord is gegaan is een kwalijke zaak. De wethouder doet een oproep om ook in Samen 14 verband ons hier
allen sterk voor te maken.
Wethouder Binnenmars: daarbij is enige voorzichtigheid geboden. We moeten voorkomen dat we door de feiten worden ingehaald. Vooral zorgen
dat we z.s.m. over juiste informatie kunnen beschikken. Verzoek om dit in oktober verder te bespreken om meer inzicht te krijgen in de materie
en een beeld te krijgen over het eerste half jaar. E.e.a. te koppelen aan de begroting.
Wethouder Velten heeft behoefte aan informatie om lokaal terug te koppelen o.a. aan de raad. Diverse gemeenten geven aan dat zij reeds hebben
bericht op lokaal niveau.
Wethouder Timmer: de Almelose raad wenst geïnformeerd te worden over de het geheel sociaal domein.
Voorzitter Eerenberg: conclusies trekken is nu risicovol. Wil gehoor geven aan de behoefte van de aanwezigen om de informatie te delen over het
verloop van het eerste half jaar, bijv. i.v.v. Thema BC waarin informatie en lijn hoe we dit kunnen gaan volgen wordt besproken, ook in relatie tot
inkoop.
De presentatie wordt zeer gewaardeerd door de BC/BO.
Rondje langs de velden:
-Almelo praat het BC/BO bij over de 1e kwartaal rapportage waaruit blijkt dat er acceptabele gegevens voorhanden zijn voor eerste rapportage. De wijkteams
worden goed gevonden. Veel vragen over outcomesturing. Raadstransitieteam werkt goed en faciliteert in het proces. In raad reactie en onrust n.a.v.
perspectiefnota. Samen met collega te Seldam is wethouder timmer op zorgtour geweest. Dit wordt erg gewaardeerd. Het raakt de T agenda.
-In Haaksbergen verloopt het gesprek met de raad goed. Er is ruimte om in september met meer info te komen. HH/HHT en indicaties schoon en leefbaar huis
blijven lastige materie. Per 1 juli naar 5 euro. Bezoek met instellingen verloopt goed. Er wordt creatief meegedacht in nieuwe ontwikkelingen. Sociaal en
preventief team waarin welzijn en Loes en jggz en ggd met elkaar in gesprek over de gezamenlijke opdracht; waar zit de overlap en waar moet nauwer de
verbinding worden gezocht.. September besluit om ook financiële afspraken voor 2016 te maken. Probleem met interne bezetting in uitvoering en
beleidsondersteuning. De nieuwe burgemeester wordt ingewerkt.
-In Hellendoorn weten de inwoners de gemeente goed te vinden, hetgeen een hoos aan werk oplevert. Niet zozeer de aanmeldingen, maar ook vraag voor
advies. Extra capaciteit wordt ingehuurd. Er zijn veel bezwaarschriften HH geweest in totaal 122. Daarvan de eerste 3 ongegrond verklaard, dat biedt
perspectief. Hogere uren boven 5 uur laten bezoeken. Collectief gebeuren veel identieke bezwaarschriften.
Financiële problematiek; hoe krijgen we inzicht op terrein jeugd. Veronderstelling 550 cases. Van die 550 nu 400 BSN nummers, daarvan 300 bekend welke
producten. Daarvan ruim de helft in beeld. En 150 niet. Met veronderstelling dat dit nog komt geeft dit nu wel zorg over het inzicht in de materie. Dan daarbij
nog de privacy problematiek in beschouwing te nemen. Vanuit de raad is er initiatief om met de zorgaanbieders rechtstreeks in contact te komen.
-In Twenterand zijn er een aantal sessies met aanbieders en raad geweest. Ook beeld krijgen van de raad in transformatie. Vanuit veld hele positieve houding
en inbreng. Ook in Twentrand zijn er bezwaren geweest, overgangstermijn loopt nog. Er zijn zorgen over de verdeling van budget.
-Tubbergen HHt tarief op 8,75 en daarmee uitverkocht. Transformatie is in gang, college breed. Dat is iets om trots op te zijn.
-Rijssen-Holten; de afspraak om budgetneutraal uit te komen is wel spannend. HH, nog steeds overgangsrecht. 5 euro breed in de krant. Effecten volgen nu.
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Werkgroep decentralisaties is echt een succes. Bezig met kaderstelling. Goed meegenomen en faciliteert het proces
In Wierden is de raad minder kritisch. Exercitie met de raad waarbij het hele sociale domein is doorgenomen heeft hier wsl. Toe bijgedragen. Er is een sterke
inzet in voorliggend domein in 0e lijn bijv. woonservice. Baanbrekend landschap doet het goed. Budget jeugd laat stijging zien, Wmo daling.
-Dinkelland: Veel herkenning verhaal tubbergen. Alle bezwaren HH/HHT ongegrond verklaard. 1 bezwaar naar de voorzieningen rechter. Waarbij er geen
inhoudelijk afbreuk is gedaan aan het advies. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Dinkelland heeft veel zicht op de cijfers. Daarop is vol ingezet en is een
hele goede prestatie van de organisatie.
-Hengelo; bij gebrek aan informatie en input is er onvoldoende concreet beeld. In de inwerkperiode vallen de vele samenwerkingsverbanden op. Er is de
herkenning van gedeelde problematiek. Administratie zijn we nog niet op orde. Zorgaanbieders zijn betaald, maar er is twijfel over de levering van zorg.
- Borne; er wordt balans gezocht naar capaciteit en vakmensen en een organisatie die te kampen heeft met boventalligheid. De HHT is geruisloos overgegaan.
Er zijn hoge verwachtingen vanuit de raad i.z. de monitoringsverslagen. Borne is o.a. ook in gesprek met bureau Eiffel over Bic data.
-Enschede: blij met hoe e.e.a. verloopt gezien de omvang van de operatie. Grote wens om de volgende slag te maken, Gevaar dat ook te moeten/willen
beheersen. Er is budget vrijgespeeld voor “innovatiepot: Wens om barrières te doorbreken door de domeinen heen.
Er zijn veel bezwaarschriften welke vanuit politieke partijen zijn gefaciliteerd. Pro forma zijn deze bezwaren gegrond vanwege procespunt. Nu een snelle
indicatieronde waarmee een deel van de mensen die bezwaar hebben benadeeld worden door terugval in uren.
9. Ter informatie en ingekomen stukken
-

Vanuit het DVO/ Platform IVZ zijn 12 stukken ter informatie toegezonden
De stukken zijn op verzoek van het DVO/ Platform IVZ ingebracht met verzoek deze ter kennisname te agenderen in het AO en BO Samen 14. De
relevantie is er beperkt op overlappende thema’s. Ambtelijk vindt nadere afstemming plaats over de wijze waarop er ook op andere manier dan alleen in
informerend opzicht de verbinding kan worden gelegd.
De BC/BO neemt de stukken ter kennisname aan zonder nadere bespreking.
Memo JGGZ: Inbreng van deze memo via Noaberkracht. De voorzitter geeft aan dat e.e.a. ook in beschouwing is bij de VNG subcommissie. Aldaar zal het
Twentse geluid worden ingebracht. Wethouder Duursma vraagt of er juridische bijstand nodig is om de zaak vlot te trekken. Het is bijzonder dat afspraken
zijn gemaakt en dat er nu een beroep gedaan wordt op de privacywetgeving waardoor vervolgens de afspraken niet na worden gekomen. Je wenst de
toets op rechtmatigheid aangaande de betalingen. Het vermoeden is dat de veegwet geen afdoende oplossing zal gaan bieden. In reactie de BC/BO:
belang van gezamenlijk optrekken wordt gedeeld, escalatie moet vermeden worden. Graag samen met aanbieders dit probleem oplossen. Adressering van
de problematiek bij de helpdesk en verantwoordelijken bij VWS. Dit als eerste tussenstap. Men is van mening dat de rechtbank niet in eerste instantie de
plek is om dit probleem op te lossen. De voorzitter zal dit probleem ook bespreken tijdens het bezoek van de TAJ.
Indien noodzakelijk na de zomer in eerstvolgende BC te agenderen.
Verslag
10. Concept-verslag BO 27 mei

Het verslag van 27 mei jl. wordt vastgesteld.

11. Terugkoppeling n.a.v. de BC
29 april jl.
Rondvraag

Ter informatie is toegevoegd aan de stukken een memo met daarin de terugkoppeling regionale aanpak herindicaties.
.De memo is niet nader besproken.

12. Rondvraag
Geen

Pagina 4 van 4

