Verslag (def.) Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
donderdag 25 februari 2016

Voorzitter

Plv Secretaris
Eelco Eerenberg
: Loes de Haan
Anja Timmer (Almelo) tot 16:00, Martin Velten ( Borne) Ilse Duursma (Dinkelland), Eelco Eerenberg, (Enschede), Edith van Spiegel
(Haaksbergen), Johan Coes (Hellendoorn), Lukas Schoonhoven en Jan Bron (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Jan Martin van Rees
(Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Bert Tijhof en Ben Beens (Rijssen-Holten) tot 16:10, Tom Vleerbos (Tubbergen), Jan Binnenmars
(Twenterand), Dianne Span (Wierden), wethouder J.M. van Rees (Losser),Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente)

Genodigden

Plaats

:Twentehuis– Enschede,

Datum

Tijdstip

:14:45 – 16:25

Afmelding: Edith van Spiegel (Haaksbergen)

Nr.
1.
2.

Onderwerp
Doel bespreking /Voorstel
Bijlagen
Opening
Vaststelling agenda en mededelingen
Anja Timmer biedt een bloemetje aan voor Nienke Belderink nav inspanningen rondom TSN, met dank voor de vele uren

Ter besluitvorming / ter instemming
3.
Tarief JeugdzorgPlus
Besluit: conform
Ter bespreking
4.

Inkoop na 2016.
In een presentatie door Mike Koers en Ard Baan is inzicht gegeven de berekening van de tarieven van de inkoopdocumenten die 24 maart in de BC/BO ter besluitvorming
voorliggen en 5 april a.s. in de colleges t.b.v. maatwerkvoorziening begeleiding.
Besproken:
Anja Timmer bestuurlijk trekker van stuurgroep voor tarieven.
24 maart vervolg in BC
Graag nog realisatiecijfers aanleveren door Borne, Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn, Haaksbergen

5.

Eigen bijdrage in de Wmo
Besproken:
Er zijn 5 gemeenten bezig met samenwerking op gebied van de eigen bijdrage WMO
Oldenzaal en Hellendoorn benaderen als je nog mee wilt doen.
Resultaten komen op termijn terug in de BC

6. Lopende zaken
-
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7. Transformatie en ontwikkelagenda
Dementievriendelijke samenleving. Op 14 maart vindt een manifestatie plaats in de Grolsch Veste waarbij aan gemeenten wordt gevraagd om mede met partners een intentieverklaring
te tekenen.
Besproken:
Ilse Duursma probeert zorgverzekeraars ook de intentieverklaring te laten tekenen, wordt door de 14 ondersteund. Vorderingen worden gedeeld.
Daarna e-mail consultatie onder de 14 en onderzoeken of ondertekening namens 14 kan en hoe dat juridisch te regelen is.
Transformatie - werksessie met dilemma’s
Aan de hand van dilemma’s, wordt de stip op de horizon in de transformatie verder bepaald.

8. Ter informatie en ingekomen stukken
Kennis genomen van:
a. Ontwikkelingen en stand van zaken m.b.t. bovenregionale functies.
b. Overeenkomsten academische functies en curatieve JGGZ ( ADHD zorg)
9. Verslag
Verslag BC OZJT-BO Samen14 van 28 januari 2016 vastgesteld
10. Rondvraag
Anja Timmer: VTT blijkt uit inspectierapport blijkt niet volledig te voldoen. De 24/7 beschikbaarheid van vertrouwensartsen is probleem
Evelien Fokkink ligt toe dat een plan van aanpak ingediend en kritische punten zijn opgelost. Volgende BC staat VTT en de jaarstukken op de agenda.
Evelien vertelt ook dat volgende week het rapport openbaar gaat en dat er communicatie op georganiseerd wordt.
Pieter van Zwanenbrug deelt mee dat er in Hof van Twente rondom HO een motie is aangenomen om bij aanbesteding de vakbonden te consulteren. Hij oppert om de Code
marktverantwoordelijk inkoop als Twente gemeenten samen te omarmen. Daarvan wordt gezegd dat deze al hier aan de orde geweest. HO is buiten OZJT.
Bert Tijhof vertelt dat SROI-beleid voor inkoop besproken is in het PHO arbeidsmarkt. Deze komt pas in april daar op de agenda. Afgesproken is om de processen inhoudelijk op elkaar
aan te laten sluiten, via ambtenaren Jansen en Pongers.
Martin Velten stelt een vraag over de gebrekkige terugkoppeling van zorgaanbieders JGGZ. Deze vraag wordt ambtelijk verder besproken.
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