Agenda Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum

Woensdag 11 juli 2018

Plaats

: Twentehuis, vergaderruimte 501

Tijdstip

: 10.45 – 12.15 uur

Voorzitter

Eelco Eerenberg

Secretaris

: Evelien Fokkink

Notulen

: Nienke Belderink

Genodigden

Alex Langius (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), Mark Paters (Twenterand), Eric Braamhaar (Wierden).
Jelmer van Dam (gemeentesecretaris Losser), Henk ten Brinke (gemeentesecretaris Twenterand).

Nr.
1.

Onderwerp
Opening - Welkom aan de BC in nieuwe bezetting

2.

Vaststellen agenda

3

Benoeming voorzitter- en vice voorzitter

Ter besluitvorming
4.
Inkoop

Doel bespreking /Voorstel

Bijlagen

5.

Menzis - vormgeving werkgroep en
plan van aanpak integrale
ouderenzorg.

6.

Tarief 2018 voor Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering

Aan de bestuurscommissie wordt gevraagd;
•
Kennis te nemen van het Plan van aanpak integrale ouderenzorg werkgroep
Menzis-samen 14;
•
Akkoord te gaan met de beschreven taak- en rol verdeling van de werkgroep
Menzis-samen 14 met de bijbehorende projectgroep, werkgroepen en de rol van
de regiosecretaris en hiervoor gezamenlijk een bedrag van € 25.000 euro voor
de periode van juli 2018 tot juli 2019 beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal
volgens de officiële regionale verdeelsleutel (aan de hand van het
inwonersaantal per gemeente) worden verdeeld onder de 14 Twentse
gemeenten;
•
Gezamenlijk een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor deelname
aan het ondersteuningsprogramma van de VNG tot december 2018. Dit bedrag
zal volgens de officiële regionale verdeelsleutel (aan de hand van het
inwonersaantal per gemeente) worden verdeeld onder de 14 Twentse
gemeenten.
Aan de bestuurscommissie wordt het volgende voorstel voorgelegd;

Vertrouwelijk
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B5a Voorstel
B5b Plan van aanpak
B5c Memo evaluatie en voortgang

B6 Bestuursvoorstel tarief JB/JR

•
•
•
Ter informatie
7.
Veilig Thuis Twente

8.

Huishoudelijke Ondersteuning

9.

Kwartaalrapportage

Verslag
10.
Concept-verslag 13-06-2018

de tarieven 2018 te baseren op de gerealiseerde kostprijs uit het
kostprijsonderzoek van Berenschot
de kostprijs uit het kostprijsonderzoek, conform het advies van Berenschot, te
verhogen met een risico-opslag
de huidige tarieven 2018 voor JBJR dientengevolge met 7,5% te verhogen.

Drie informatie stukken:
•
Memo ter voorbereiding op de besluitvorming over begrotingsaanpassing 2018
en 2019 van Veilig Thuis Twente.
•
Memo extra middelen Veilig Thuis via de decentralisatie uitkering voor
taakuitbreiding – radarfunctie
•
Resultaten Veilig Thuis Twente – vergelijking benchmark
Eerste globale memo van de wg HO m.b.t. de loonstijging medewerkers HO.
Wij vragen nu van de managers en bestuurders toestemming om:
•
de tarieven/ kostenstijging verder intern te gaan uitwerken;
•
vervolgens deze tarieven onafhankelijk te laten toetsen, en;
•
daarnaast met aanbieders in gesprek te gaan om inzichtelijk te krijgen welke
tarieven volgens hun reëel zijn.
De wg zal vervolgens het MO en BO een definitief voorstel voorleggen in september.
Ter informatie kwartaalrapportage Q4 – 2017.
Cijfers en bijzonderheden geven meer inzicht in het werk van OZJT.
Ter vaststelling het verslag van 13 juni 2018

B7a Memo financiën VTT
B7b Memo extra gelden VTT radar functie
B7c Resultaten VTT benchmark

B8 Memo ambt. wg HO

B9 Kwartaalrapportage Q4

B10 Concept verslag 13-6-2018

Afsluiting

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 11 juli 2018

Plaats

: Twentehuis, vergaderruimte 501

Tijdstip

: 10.45 – 12.15 uur

Voorzitter

Eelco Eerenberg

Secretaris

: Evelien Fokkink

Notulen

: Nienke Belderink

Genodigden

Alex Langius (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), Mark Paters (Twenterand), Eric Braamhaar (Wierden).
Jelmer van Dam (gemeentesecretaris Losser), Henk ten Brinke (gemeentesecretaris Twenterand).

Nr.
1.

Onderwerp
Opening - Welkom aan de BC in nieuwe bezetting

2.

Vaststellen agenda
Conform vastgesteld.

3

Benoeming voorzitter- en vice voorzitter
Benoemd tot voorzitter: Eelco Eerenberg en vice voorzitter Arja ten Thije.
Ter besluitvorming
Doel bespreking /Voorstel
4.
Inkoop
Stand van zaken Inkoop - VERTROUWELIJK
11.0011.30

Bijlagen

5.
Menzis 11.30- vormgeving
11.40 werkgroep en
plan van aanpak
integrale
ouderenzorg.

Aan de bestuurscommissie wordt gevraagd;

Kennis te nemen van het Plan van aanpak integrale ouderenzorg werkgroep Menzis-samen 14;

Akkoord te gaan met de beschreven taak- en rol verdeling van de werkgroep Menzis-samen 14 met de bijbehorende projectgroep, werkgroepen en
de rol van de regiosecretaris en hiervoor gezamenlijk een bedrag van € 25.000 euro voor de periode van juli 2018 tot juli 2019 beschikbaar te
stellen. Dit bedrag zal volgens de officiële regionale verdeelsleutel (aan de hand van het inwonersaantal per gemeente) worden verdeeld onder de
14 Twentse gemeenten;

Gezamenlijk een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor deelname aan het ondersteuningsprogramma van de VNG tot december 2018.
Dit bedrag zal volgens de officiële regionale verdeelsleutel (aan de hand van het inwonersaantal per gemeente) worden verdeeld onder de 14
Twentse gemeenten.
De BC stemt in, conform voorstel.
6.
Tarief 2018 voor Aan de bestuurscommissie wordt het volgende voorstel voorgelegd;
11.40- Jeugdbeschermi

de tarieven 2018 te baseren op de gerealiseerde kostprijs uit het kostprijsonderzoek van Berenschot
11.50 ng

de kostprijs uit het kostprijsonderzoek, conform het advies van Berenschot, te verhogen met een risico-opslag
en

de huidige tarieven 2018 voor JBJR dientengevolge met 7,5% te verhogen.
Jeugdreclasserin De BC besluit conform voorstel
g
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Bestuurder Velten vraagt aandacht voor het weerstandsvermogen van de GI’s en bestuurder Langius over de toekomstige samenwerking waarin we
kostenbeheersing vorm een inhoud moeten geven. Besloten wordt om de kwetsbaarheid in deze weerstand alsmede samenwerking teneinde kosten te
beheersen terug op deze agenda terug te laten komen.
Ter informatie
7.
Veilig Thuis
11.50 Twente

8.
11.55

Huishoudelijke
Ondersteuning

9.
11.55

Kwartaalrapportage

Drie informatie stukken:

Memo ter voorbereiding op de besluitvorming over begrotingsaanpassing 2018 en 2019 van Veilig Thuis Twente.

Memo extra middelen Veilig Thuis via de decentralisatie uitkering voor taakuitbreiding – radarfunctie

Resultaten Veilig Thuis Twente – vergelijking benchmark
Bestuurder Velten reageert op deze informatiememo: er zal geen spraken moeten zijn van verzwaring van de overhead nu er geld bij komt voor extra
functies. De middelen voor de radarfuncties moeten goed benut worden waarin een slimme combinatie moet worden gezocht in het combineren met
bestaand werk en flexibel opereren aldus portefeuillehouder Bruggink.
Ter aanvulling op de toegezonden informatie: portefeuillehouder Bruggink meldt dat er sprake is van een amendement vanuit de regio inzake het stuk over
VTT dat in het AB deze dag voorligt ter bespreking. Het amendement betreft de frictiekosten.
Vanuit de BC wordt aangegeven dat er behoefte is om dit soort zaken simpel te organiseren als er reeds sprake is van een akkoord aan een BC tafel.
Hierover is contact tussen de voorzitter en de directeur van regio Twente.
Eerste globale memo van de wg HO m.b.t. de loonstijging medewerkers HO.
B8 Memo ambt. wg HO
Wij vragen nu van de managers en bestuurders toestemming om:

de tarieven/ kostenstijging verder intern te gaan uitwerken;

vervolgens deze tarieven onafhankelijk te laten toetsen, en;

daarnaast met aanbieders in gesprek te gaan om inzichtelijk te krijgen welke tarieven volgens hun
reëel zijn.
De wg zal vervolgens het MO en BO een definitief voorstel voorleggen in september.
Deze memo is niet nader besproken.
Ter informatie kwartaalrapportage Q4 – 2017.
B9 Kwartaalrapportage Q4
Cijfers en bijzonderheden geven meer inzicht in het werk van OZJT.
Niet nader besproken.

Verslag
10.
Concept-verslag Ter vaststelling het verslag van 13 juni 2018
B10 Concept verslag 13-6-2018
13-06-2018
Het verslag van 13 juni jl. is conform vastgesteld.
Afsluiting
Bespiegeling deze BC: N.a.v. de discussie inkoop is er behoefte aan gesprek over: kostenbeheersing, lerend vermogen, “buying power” regionaal, vervolg koers en invulling OZJT
(inhoudelijk), formulering van bijbehorende opdrachten en bijbehorende mandatering en alsmede strategische samenwerking en sturing vanuit deze BC en het benutten van data hierbij.
Er wordt afgesproken dat dit aandacht krijgt in de bestuurlijke werkconferentie welke gepland staat voor na de zomerperiode waarin genoemde punten onderwerp van gesprek moeten
zijn. Het idee is dat deze werkconferentie een grotere opbrengst heeft dan kennismaking. EHdK is gevraagd hier een bijdrage aan te leveren.
Rondvraag
bestuurder Prins geeft aan dat de Losserse organisatie onder druk staat. Er zullen keuzes gemaakt worden omdat zij anders te kwetsbaar zullen worden. Het signaal wordt door
meerdere bestuurders herkent. Er is behoefte hierover met elkaar te spreken en elkaar hierbij te helpen o.a. door te voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan.

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.

Pagina 2 van 2

