VERSLAG Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum

Woensdag 28 januari 2015
Vastgesteld in de BC OZJT/BO
Samen 14 2 april 2015

Plaats

: Stadhuis Hengelo
Burg. Jansenplen 1, kamer S.210

Voorzitter

Eelco Eerenberg

Secretaris

: Alice v.d. Nieuwboer

Aanwezigen

Tijdstip

: 14.15 – 15.45 uur

Martin Velten (Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Eelco Eerenberg, (Enschede), Edith van Spiegel
(Haaksbergen), Johan Coes (Hellendoorn), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Jan Martin van Rees
(Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Ben Wolterink (Rijssen-Holten), Tom Vleerbos (Tubbergen), Jan Binnenmars
(Twenterand), Dianne Span (Wierden).
Afwezig: Anja Timmer (Almelo) vervangen door Janine Jonker. Erik Lievers (Hengelo) z.k. ,

Nr.
1.
2.

Onderwerp
Opening/mededelingen en
ingekomen stukken
OZJT

Doel bespreking /Voorstel
Geen

Bijlagen/mondeling

Bij acclamatie en met dank voor het vertrouwen worden de hieronder genoemde stukken geaccordeerd
Bijlage 2a_Voorstel benoeming leden BC OZJT
Bijlage 2b_Voorstel Regio Mandaat en volmacht _BC-OZJT|
Bijlage 2c_Bijlage taakverdeling Bestuurlijke Agendacie.
en worden geïnstalleerd, als
1. voorzitter van de BC OZJT: de heer E. Eerenberg, wethouder gemeente Enschede
2. plv. voorzitter van de BC OZJT: de heer G.J. Binnenmars, wethouder gemeente Twenterand
3. secretaris: mevrouw A.G.J. van der Nieuwboer, werkzaam bij de gemeente Enschede, tevens
ambtelijk coördinator.
4. plv. secretaris: mevrouw R. Coenders, kwartiermaker OZJT
5. agendacommissie OZJT: naast eerdergenoemde voorzitter en plaatsvervanger de heren J.H. Coes,
wethouder gemeente Hellendoorn en E. Lievers, wethouder gemeente Hengelo.
6. ambtelijke bijstand voor de Agendacommissie de secretaris en de ambtelijke coördinatoren (ACO)
alsmede de leidinggevende van OZJT, voorlopig tot benoeming in te vullen door de kwartiermaker
OZJT.
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Het BC stemt in met het verlenen van mandaat en volmacht aan de secretaris/algemeen directeur van Regio
Twente voor het uitoefenen van de bevoegdheden zoals opgenomen in de bijlage 2b en met het recht tot het
verlenen van ondermandaat.
T.a.v. bijlage 2a wordt verzocht de koptitel en vervanging te wijzigen door de term Wmo hier weg te laten.
Stavaza werving- en selectieproces manager OZJT en overige functionarissen.
• Vacature manager OZJT is bijna gesloten. Resultaat van kandidaten voor deze tweede ronde is op
moment van overleg nog niet bekend.
Er zijn 2 contractmanagers geworven vanuit Oldenzaal en Hengelo middels detachering
• Er zijn 2 financieel deskundigen vanuit Rijssen Holten en Enschede die middels vergoeding voor hun inzet
in 2015 hun diensten aanbieden.
• Op de functie relatiebeheerder VTT heeft geen kandidaat zich gemeld. De gemeente Enschede heeft
aangeboden deze functie te willen invullen tegen vergoeding voor de ambtelijke inzet.
3.

Bevoorschotting

Het BO Samen 14 besloot 25 augustus 2014 inzake bevoorschotting. Hierna heeft een ambtelijke werkgroep
uitwerking gegeven aan dit besluit. De werkgroep geeft de BC OZJT –Samen 14 een terugkoppeling van het
doorlopen proces en de resultaten.
Toelichting door Marc Weernink, Manager Financiën en CSVI gemeente Almelo namens de werkgroep
bevoorschotting
Bijlage 3_ Oplegger bij memorandum bevoorschotting
Bijlage 3a_Memorandum resultaat bevoorschotting
Bijlage 3b_ actueel overzicht zorgaanbieders gebruikmakend van de regeling
Op eerder verzoek van het BO Samen 14 wordt vanuit de werkgroep Bevoorschotting toelichting gegeven op het
proces en resultaat van het proces bevoorschotting.

Van de ruim 250 gecontracteerde aanbieders hebben 22 aanbieders een voorschot aangevraagd
(waarvan 1 onvolledig).
In totaliteit wordt in 2015 € 10.282.369 aan voorschotten verstrekt, verspreid over 21 aanbieders en 14
gemeenten.
In aanvulling op het memo wordt aangegeven dat het grootste risico er is over de 1e 2 maanden. Waarbij het
maandelijks risico dan over de laatste twee weken van deze maand is.
Vanuit de werkgroep wordt de kracht van monitoring bepleit o.a. voor het beheersen van risico’s in de toekomst.
De monitoring kan starten per februari maart.
Ook in aanvulling op het memo wordt gemeld dat er 4 aanbieders zijn die formeel of informeel bezwaar hebben
gemaakt op de 2% beheersvergoeding die wordt gerekend. Het betreft hier geen rentecomponent.
Het hanteren van deze 2% beheersvergoeding is in het proces zorgvuldig overwogen en juridisch getoetst.
De bezwaren worden momenteel inhoudelijk juridisch beoordeeld en voorzien van advies. Het definitief oordeel
hierover volgt.
Het BO verzoekt om meer inzage in de risico’s bij de diverse instellingen. Deze informatie zal ambtelijk gedeeld
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worden.
Het BO verzoekt om in het eerste kwartaal zonodig in gesprek te gaan met zorgaanbieders waarvan de financiele
positie in eerdere instantie zorgen baarde. Echter de financiele positie van een instelling is geen
leveringsvoorwaarde w
Riny Coenders geeft aan dat redenen voor gesprek er eigenlijk alleen zijn op het moment dat nu de kwaliteit van
de zorg niet geleverd kan worden. Hierover zijn de eerste signalen binnen.
N.a.v. diverse vragen hieromtrent is het advies om lokaal met ambtelijk kort te sluiten hoe hier mee om te gaan.
N.b. Client heeft de mogelijkheid de keuze van de aanbieder zelf te bepalen. Daardoor ontbreekt de sturing op
basis van financiële zaken. En daarbij betekent het niet per se dat de instellingen die nu voorschot hebben
aangevraagd een slechte financiële positie hebben.
Het BO heeft hiermee kennisgenomen van werkproces en uitwerking proces bevoorschotting. De magere, maar
scherpe regels hebben geleid tot een terughoudendheid van het aantal aanvragers. ER zijn leerpunten voor de
toekomst. Ambtelijk zullen meer inhoudelijke details t.a.v. instellingen en bevoorschottingsdeel gedeeld worden.
4.

Implementatie inkoop
en
regionaal voorstel vergoeding
Academische Functie Jeugd

•
•

Stand van zaken implementatie inkoop
Voorstel academische zorg.
Het BC OZJT – Samen 14 wordt gevraagd in te stemmen me het voorstel vergoeding academische
zorg jeugd (welke in regio Twente) wordt geleverd door Accare en Karakter) en deze naar de colleges
door te geleiden voor lokale besluitvorming

Bijlage 4_Oplegger
Bijlage 4a_Voorstel vergoeding academische zorg Jeugd
Er wordt een zeer beknopte toelichting op de memo gegeven door Riny Coenders.
Ambtelijk en bestuurlijk wordt binnenkort met instellingen gesproken.
Op de vraag van Wethouder Velten wordt geantwoord dat ervan uit wordt gegaan dat in het genoemde landelijke
bedrag voor inkoop van deze functie van 10 mln. Een deel hiervan de Twentse reservering betreft.
Op vraag van Almelo door ambtelijk vervanger Jonker wordt geantwoord dat de overweging om ook op deze
functie 10% korting toe te passen van korte duur is geweest, vanwege de discussie die uberhaupt al ontstaan
was over de vergoeding van deze functie. Nu zaak om er snel uit te komen en e.e.a. geregeld te hebben voor
2015.
De BC stemt in met het voorstel. Het voorstel zal besproken worden met de instellingen, dien ter verstanden dat
hier nog 14 x akkoord vanuit de colleges moet komen om de afspraken definitief te
Wethouder Lievers wordt het mandaat gegeven om dit voorstel ( onder voorbehoud van 14 x collegebesluit
hierop) met de instellingen te bespreken en wordt verzocht om het resultaat van deze besprekingen terug te
koppelen aan de BC.
Implementatie van de inkoop
Via de VNG loopt een landelijke evaluatie. Hierin is Twente reeds bevraagd. Zelf wordt een week van de evaluatie
van de inkoop gepland van 16 februari a.s. tot en met 20 februari a.s. Evaluatie zal op ambtelijk en bestuurlijk
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niveau plaatsvinden alsmede met aanbieders.
Doel van de week is lering trekken uit het inkoopproces 2014, alsmede een opmaat maken naar 2016
Week evaluatie van de inkoop: wat geleerd, daarmee opmaat naar 2016 en wat over, slimmer en nieuw.
In maart zal de agendacommissie een eerste blik gegeven worden op de evaluatie
In de BC van april a.s. kan overzicht gegeven worden op het geheel van de landelijke en Twentse evaluatie.
BC 2 april dan overzicht te complementeren.
Het BC acht de evaluatie van de inkoop op Twentse schaal een goed initiatief.
5.

Voorstel mandaat ontbinding

Mandaat voorstel voor ontbinding van contracten.
Toelichting mondeling door Alice van den Nieuwboer
Ten behoeve van het aangaan van contracten is in de colleges 14x een akkoord opgehaald voor mandatering van
de tekenbevoegdheid naar de voorzitter van de regio.
Bij contractontbinding_ hetgeen concreet aan de orde is bij een GGZ instelling die niet aan de voorwaarden
voldoet _zijn er geen bevoegdheden hiertoe gemandateerd. Het voorstel is om dit efficient en centraal te laten
plaatsvinden na 14x besluitvorming.

6.

Communicatieplan

De BC kan instemmen met een voorstel verzoek voor tekenbevoegdheid in geval van ontbinding. Deze zal
voorliggen in de BC van april a.s.
In casus van de GGZ instelling zullen de 14 colleges nu separaat een voorstel tot ontbinding ontvangen alsmede
een voorstel om de ontbinding van contracten te centraliseren.
Vaststellen communicatieplan + begroting
In een mailconsultatie ronde is (met akkoord van het BO Samen 14 d.d. 11 december) het communicatieplan
reeds bestuurlijk vastgesteld door het BCO Samen 14 ten einde de subsidiegelden te behouden. Bij dit
vastgestelde plan wordt u nu de bijbehorende begroting gepresenteerd.
Aan het BC OZJT /Samen 14 wordt verzocht het communicatieplan + begroting vast te stellen.
Bijlage 6_oplegger communicatieplan 2015
Bijlage 6a_communicatieplan 2015
Bijlage 6b_communicatie begroting
Met de toelichting dat het bedrag van de veiligheidsregio á 15000 euro niet langer wordt opgenomen in deze
begroting en de kennis dat de communicatie- begroting past binnen de begroting Samen 14 – OZJT die reeds is
vastgesteld ( BO 30 oktober 2014) stemt het BC in met het communicatieplan en stelt de begroting vast voor het
eerste kwartaal van 2015

7.

Huiselijk geweld

In december jl. heeft BCO Samen 14 reeds bestuurlijk akkoord hierop gegeven teneinde de subsidiegelden
hiervoor te behouden en te voldoen aan de subsidievoorwaarden welke waren gesteld aan bestuurlijke
besluitvorming i.z.
Bijlage 7_ oplegger plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bijlage 7a_ plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
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Ter info:
Bijlage 7c_monitor 2014
Toelichting door Theo Hijkoop Sr. adviseur maatschappelijke ontwikkeling I Gemeente Enschede
In het kader van de Wmo 2015 is er verplichte afstemming nodig over huiselijk geweld. Daar is in Twente bewust
kindermishandeling aan toegevoegd. Samen met ketenpartners en 14 gemeente is gewerkt aan het formeren
van de regiovisie. Het stuk is genaamd plan van aanpak, maar is een visiestuk.
In dit document staat enerzijds de taken zoals deze al ten uitvoer worden gebracht, maar ook hierin een aantal
initiatieven zoals code rood, huisverboden enz.
De oorsprong bestuurlijk is gelegen in bestuurlijk overleg over Huiselijk Geweld, maar mede om provinciale
subsidie veilig te stellen is de lijn met deze BC gezocht. Gezien de subsidietermijnen die de provincie hanteert
werd reeds in een bestuurlijke mailronde binnen het BCO eind december akkoord opgehaald. Nu daaropvolgend
breder bestuurlijke kennisname en verzoek tot instemming zodat de stukken ook lokaal naar de colleges kunnen
worden doorgeleid met verzoek tot besluitvorming. Hierbij wordt benadrukt dat het primaat lokaal is en dat
daarbij aansluiting wordt gezocht en dat vanuit de centrumgemeente een aantal zaken m.n. in het preventieve
vlak efficiënt geregeld kunnen worden.
Binnen de BC zijn er complimenten voor het stuk er wordt toelichting gevraagd door wethouder van Rees op de
70% financiën. Hieraan wordt uitleg gegeven. Deze financiën komen toe aan de zorgaanbieder voor
crisisinterventie,- begeleid wonen en bijv. save houses.
De BC OZJT /Samen 14 stemt in met het plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De stukken
zullen worden doorgeleid naar de colleges voor besluitvorming aldaar.
8.

Menselijke Maat

Ter kennisname werd u meegezonden de memo gericht aan het BO afkomst vanuit de gemeente Almelo.
In de memo treft u een toelichting op het onderwerp aan, de scope van het onderzoek en monitoring alsmede
uitnodiging vanuit de gemeente Almelo om nadere uitleg te krijgen. Mondeling toelichting door Danielle Otten,
gemeente Almelo.
De presentatie is ter plekke uitgereikt en zal met dit verslag digitaal worden meegezonden.
Na de presentatie zijn diverse informatieve vragen oa gesteld door wethouder Beens beantwoord. De Menselijke
Maat heeft als voordeel de onafhankelijkheid (door client zelf in te vullen) en de onderzoeksscoop. Een aantal
gemeente heeft hiermee al ervaring (o.a. Borne en Hellendoorn)
Wethouder van Rees vraagt aandacht voor het meten van de uitgangspunten van de decentralisatie.
In het BACO (bestuurlijke agendacommissie commissie OZJT) zal kwaliteitsmeting terug komen op de agenda
met de vraag hoe de diverse informatie te bundelen of te uniformeren en of er mogelijkheden zijn tot
epidemiologisch onderzoek naar de decentralisatie. Hierbij notie nemend van uitgangspunt dat administratieve
lasten bij aanbieders gereduceerd dienen te worden.

9.

Uitnodiging van de Provincie
Terugblik Transitie jeugdzorg

Afstemming
- punten ter inbreng en
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Overijssel

- bestuurlijke aanwezigheid tijdens de bijeenkomst op vrijdag 6 februari 2015 om 14.00 uur in het Provinciehuis
in Zwolle.
Bijlage 9_Uitnodiging Provincie
Bestuurlijk zal een grote delegatie aanwezig zijn vanuit Twente. Op voorhand laten bestuurder Timmer, Spiegel
en Duursma weten niet aanwezig te zijn.
Punt ter inbreng zijn de provinciale subsidies met daarin ook doorgaande lijn verbindingstafel. Bestuurlijk is geen
contact geweest i.z. inbreng vanuit Twentse zijde. Wethouder Coes zou hierover benaderd zijn, maar dit is hem
niet bekend. Ambtelijk zal nogmaals contact worden gezocht.

10.

Stukken ter info:
- Persbericht spoedhulp

Ter info persbericht Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente
Bijlage 10_persbericht coördinatiepunt Spoedhulp
+ voorstel taken binnen bestuurlijke agendacommissie
Het BC neemt de informatie ter kennisname aan.

11.

Concept-verslag BO 11-122014

Ter vaststelling
Bijlage 11_Concept-verslag BO_11-12-2014
Het verslag wordt vastgesteld.

12.

Rondvraag

-

-

-

Wethouder van Zwanenburg inzake VTT
informeert naar de juridische status van veilig thuis Twente. Is er al meer bekend? Bijvoorbeeld de optie
van een inkoopcombinatie zoals eerder genoemd?
Riny Coenders antwoordt dat het btw-probleem overal in het land speelt en op meerdere plekken gezocht
wordt naar een slimme vormgeving. We wachten rustig af welke oplossingen zich voordoen. We kunnen
voor nu uit de voeten met het samenwerkingsverband waaraan het bestuurlijk overleg in december
goedkeuring gegeven heeft.
In de loop van 2015 zal dit onderwerp weer op de agenda van de bc komen.
Wethouder Binnenmars inzake OZJT – agendapunt 1
door afwezigheid bij agendapunt 1 nog de behoefte om te benadrukken dat bij evaluatie van OZJT de
ruimte is en blijft om alle facetten opnieuw af te wegen zonder dat er is voorgesorteerd. De voorzitter
bevestigd dit.
Wethouder Vleerbos inzake verbindingstafel Jeugd
Afgelopen maanden is dit proces gelopen. Kennispunt Twente is de landingsplek voor beleids- en
sturingspunt. Verzoek om de nieuwsbrief die reeds ambtelijk is verspreid ook bestuurlijk toe te zenden.
Vaststellen van de indicatoren is in gang, nu systeem in te richten. De informatieset is min of meer
compleet. Nog veel te operationaliseren voordat effectief het systeem benut kan worden. Vanuit OZJT
vult Riny Coeners aan: operationeel bij gemeenten nog veel nodig om de informatiesystemen op te
zetten zodat uitgewisseld kan worden met Kennispunt.
Met IJsselland is e.e.a. op poten gezet. Doorgaande lijn is niet automatisch nu de provincie einddatum 31
december 2014 als einddatum voor de subsidie blijft hanteren. De ambtelijke lobby heeft geen effect
gesorteerd. Aan de verbindingsofficieren is nu gevraagd om een offerte te maken om deze ingezette lijn
een doorgaande lijn met effect te kunnen laten zijn. Hierin wordt met “de handrem” gehandeld. Maar er
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-

is een beperkt financieel risico.
Wethouder van Zwanenburg geeft nog een mogelijke escape in deze route aan middels formuleren van
aangegane verplichtingen. Deze optie is ambtelijk gepoogd, maar mislukt. Op 6 februari is er wordt voor
dit thema gevraagd tijdens de bijeenkomst bij de Provincie.
Wethouder Vleerbos geeft complimenten voor hetgeen al wel is gerealiseerd.
Riny Coenders_ einde termijn kwartiermaken
Per 1 maart houdt de periode kwartiermaken op. Riny dankt alle bestuurders voor het vertrouwen. Dat is
zeer gewaardeerd. De klus was fantastisch om te doen en soms verschrikkelijk. Maar met elkaar
bestuurlijk en ambtelijk is zij erg trots op hetgeen bereikt is. Met nog veel losse eindjes, is het proces
nog niet klaar.
Wethouder Eerenberg spreekt zijn dank en waardering uit voor het vele werk dat door Riny is verzet en
geeft aan dat zij nog niet uit beeld is zeker niet in de periode tot 1 maart.
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