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C. Bruggink, C.M.E. Duursma-Wigger, A.L. Langius, M. Paters, , M. Velten , J. Nods-Koster (tot 16:30), A.R.
Peppelman, J.H. van den Dolder-Soeten, P. van Zwanenburg, A.J. Prins, R.G.H. Christenhusz, B. Beens,
J.J.A. ter Keurst, S. Dinsbach (secretaris)
E.J.F.M. van Mierlo, H.M.N. Berning-Everlo

Concept besluitenlijst algemeen bestuur van 17 november 2021
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

1.

Opening vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De vergadering is digitaal, maar wordt voor publiek
uitgezonden via YouTube.
De heer Langius (Almelo) vervangt de heer Van Mierlo.
De heer Velten (Borne) sluit later aan.
Mevrouw Berning (Tubbergen) heeft zich afgemeld.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen

Ter kennisname

BESLUIT

a. Extra verhoging indexering looncomponent
De heer Paters (Twenterand) vraagt in verband met de extra verhoging indexering looncomponent
nog enig geduld. Er wordt gewerkt aan een handreiking vanuit de VNG die zeer binnenkort
verschijnt. Op basis daarvan kan dan z.s.m. een besluit worden genomen.
De heer Peppelman wijst erop dat de 94 miljoen euro die hiervoor worden toegevoegd aan het
gemeentefonds niet geoormerkt is en raden ook kunnen besluiten dit anders in te zetten.
Volgens de heer Paters is terugleggen bij de raden niet noodzakelijk en is juist hier de handleiding
van de VNG van belang. Hij heeft de VNG gevraagd om haast te maken.
b. Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd:
Voorts deelt de heer Paters mee dat de Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd op 1 januari 2022
in werking treedt. In de voorbereiding is door gemeenten en zorgaanbieders veel tijd gestoken.
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Voor een deel van de jeugdigen kan echter de overdracht naar gemeenten niet op tijd worden
afgerond. Er ligt een dringende oproep vanuit BJ42 (gezamenlijke jeugdzorgregio’s) aan
gemeenten om de afspraken te effectueren. De heer Paters stuurt een e-mail hierover door aan de
bestuurders met het advies hierop te acteren.
c. Forensische geneeskunde:
Mevrouw Dinsbach maakt melding van een artikel in de Tubantia over het artsentekort binnen de
forensische geneeskunde. De bestuurders Publieke Gezondheid zijn hier eerder dit jaar al in
meegenomen. Het betreft een personeel-technisch vraagstuk. Er is geen interview gegeven maar
Tubantia heeft vanuit informatie in openbare stukken dit artikel geplaatst. Momenteel wordt samen
met GGD IJsselland en GGD Noord Oost Gelderland naar een oplossing gezocht. Mevrouw
Dinsbach komt hier in het AB van 8 december op terug.
A- Bespreekstukken
1.

Regiovisie Jeugdhulp
Twente

1. In te stemmen met de
concept-Regiovisie
Jeugdhulp Twente
2. Kennis nemen van de
Belangrijke
achtergrondinformatie
3. De concept-Regiovisie
Jeugdhulp Twente en de
achtergrondinformatie
aan te bieden aan de
colleges van de 14
Twentse gemeenten met
het verzoek de visie door
hun raad te laten
vaststellen.

De concept regiovisie ligt ter instemming voor.
Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de raden van de 14 gemeenten.
Bestuurlijk trekker de heer Peppelman geeft een toelichting en benadrukt dat het een intensief traject
is geweest. Hij verwijst naar de Zoombijeenkomst op 10 november voor raadsleden en leden van de
adviescommissie. De link van deze Zoommeeting is naar alle griffies gezonden. Er wordt nog gewerkt
aan het model college- en raadsvoorstel. Hierin wordt de reactie van het AB van vandaag
meegenomen.
Het AB bespreekt de visie. Deze is in het algemeen zeer goed ontvangen. Het AB voert discussie over
een aantal punten. De heer Christenhusz brengt wensen en bedenkingen in vanuit Oldenzaal en
verzoekt deze integraal in de besluitenlijst op te nemen (zie onder cursief). Inhoudelijk wordt deze
inbreng door het AB ondersteund.
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Inbreng Oldenzaal:
Wens: Ten aanzien van de uit te werken acties heeft men mij meegegeven om vooral te gaan
prioriteren. Niet alles is tegelijkertijd op te pakken. Pak het urgentste actiepunt als eerste aan. Waak
ook er voor dat het oppakken van de actiepunten niet leidt tot kostenuitzetting bij het ambtelijk
apparaat.
Bedenking: Ten tweede wil men in de uitwerking van de meerjarige samenwerkingsagenda (en dus
ook inkoopstrategie) aandacht voor de gevolgen van de nog te maken keuzes voor de uitvoering van
de Wmo. Keuzes om bijv. Ondersteuningsbehoefte 1 en 2 niet meer in gezamenlijkheid op te pakken
kan direct tot gevolg hebben dat ook in het kader van de Wmo (lokale) keuzes gemaakt moeten
worden.
Bedenking: Ten derde wil men voldoende ruimte en tijd om weloverwogen keuzes te maken. Dus een
maximale verlenging van de contracten, om zo ook de tijd te hebben voor een goede discussie over de
vraag ‘wat en hoe organiseren we zaken lokaal / subregionaal / regionaal’.
AB-besluit:
- In te stemmen met beslispunt 1, waarbij op initiatief van Losser de formulering op pagina 11 en
12 in het deel ‘Integraliteit van werken’ genuanceerd wordt en woorden als ‘vaak’ en ‘atijd’
worden vervangen door ‘soms’ en ‘komt voor’.
- Op initiatief van Almelo in te stemmen met het aanpassen van beslispunt 3 zodanig dat de
achtergrondinformatie niet meer aangeboden wordt aan de colleges. Beslispunt 3 luidt dan:
De concept-Regiovisie Jeugdhulp Twente aan te bieden aan de colleges van de 14 Twentse
gemeenten met het verzoek de visie door hun raad te laten vaststellen.
- In te stemmen met het beschikbaar stellen van de achtergrondinformatie op de website van
OZJT / Samen14.
- De heer Peppelman krijgt mandaat om bovenstaande aanpassingen in de stukken door de
voeren.
-

Het eerste voorstel om het dictum aan te passen vanuit Dinkelland wordt niet gevolgd, omdat
al in de tekst van de is opgenomen dat de visie wordt uitgewerkt in een samenwerkingsagenda
en inkoopstrategie. Wel beslist het AB dat het opstellen van de uitvoeringsdocumenten
voortvarend moet worden opgepakt.
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-

-

Het tweede voorstel om het dictum aan te passen vanuit Dinkelland word niet gevolgd. De ABleden spreken af zich in te zetten dat in hun gemeenten zo veel mogelijk wordt aangesloten bij
het modelbesluit. Eventuele opmerkingen of wijzigingen zullen indien mogelijk meegenomen
worden in de uitvoeringsagenda.
Het AB heeft behoefte om raden in vervolg meer te betrekken en mee te nemen bij dit soort
grote ontwikkelingen. Niet alleen op proces en techniek, maar ook op inhoud.
Het AB wil ook dat beter uitgewerkt wordt welke bevoegdheden het OLG heeft in deze en
welke de 14 gemeenten hebben.

B – Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.

