Verslag Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum
Voorzitter
Genodigden

Woensdag 28 oktober 2015
Eelco Eerenberg

Plaats
Secretaris

: Twentehuis – Zaal 503

Tijdstip

: 9:00 – 10:30

: Nienke Belderink

Anja Timmer (Almelo), Martin Velten ( Borne), Ilse Duursma (Dinkelland), Eelco Eerenberg (Enschede), Edith van Spiegel
(Haaksbergen), Johan Coes (Hellendoorn), Lukas Schoonhoven (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Jan Martin van Rees
(Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Bert Tijhof (Rijssen-Holten), Tom Vleerbos (Tubbergen), Jan Binnenmars (Twenterand),
Dianne Span (Wierden).

Nr. Onderwerp
Doel bespreking /Voorstel
Bijlagen
1. Opening
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Voorzitter Eerenberg attendeert de overige bestuurders op de taskforce vluchtelingen die regionaal zowel bestuurlijk als ambtelijk van start is. Voor
AMA’s met of zonder status is er ook een lijn naar jeugdzorg. Enerzijds is daarvoor de expertise vanuit het COA, maar soms is het nodig dat er
specialistische expertise wordt betrokken. Dit volgt dan vanuit de jeugdzorg. Ambtelijk aanspreekpunt t.b.v. OZJT is Evelien Fokkink.
Ter besluitvorming / ter instemming
4. Inkoop ADHD
De BC OZJT wordt verzocht in te stemmen met de inhoud van de oplegger en voorstel besluit t.a.v. aparte inkoop ADHD-zorg voor
zorg
2016. Bestuurlijke toelichting op de materie wordt gegeven door wethouder Schoonhoven.
Reactie op de stukken:
Wethouder Tijhof: Graag aandacht voor de declaratietermijn vanuit de ziekenhuizen. Tot 3 jaar naar dato zijn zij gewend te
declareren. Dit is niet mogelijk in het gemeentelijk begrotingssysteem. Graag als harde eis opnemen dat zij tijdig de declaraties
indienen voordat het gemeentelijk boekjaar sluit.
Wethouder Spiegel: Vanuit Haaksbergen wordt veel afgereisd naar het Beatrixziekenhuis te Winterswijk. Graag ook dit ziekenhuis
betrekken in de afspraken zoals deze met overige ziekenhuizen buiten Twente worden gemaakt.
De BC OZJT heeft besloten conform voorstel, te weten:
•
In te stemmen met het voorstel om de ziekenhuiszorg rondom ADHD en psychiatrische stoornissen voor 2016. Onderhands aan
te besteden bij de ziekenhuizen die deze zorg voor de kinderen uit de regio Twente leveren.
•
Opdracht te geven onderzoek te doen naar alternatieven voor de organisatie en inkoop van deze zorg vanaf 2017.
•
In te stemmen met de voorgestelde tariefstelling
Daarop aanvullend de genoemde punten:
Verwerking van declaraties binnen het boekjaar van de gemeenten wordt opgenomen in de overeenkomst en werkafspraken.
Het ziekenhuis te Winterswijk wordt betrokken in de afspraken zoals deze met enkele buiten regionale zkh worden gemaakt.
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5.

Evaluatie
bestuurlijke
zijde OZJT incl. BACO

De BC OZJT/ BO Samen 14 heeft bij aanvang van deze bestuursperiode in juni 2014 akkoord gegeven op continuering van de
samenstelling van het BACO, hetgeen is bekrachtigd bij de oprichting van de bestuurscommissie. Er is toegezegd dat na het
overbruggingsjaar 2015 geëvalueerd zal worden. De BACO wil recht doen aan deze belofte en de BC/BO wordt verzocht mede inhoud
te geven aan de vraagstelling hier betrekking op hebbende. Doel: instemming op vraagstelling en vorm van deze evaluatie.
Voorzitter Eerenberg introduceert het agendapunt en de vraag die voorligt. De BC OZJT – BO Samen 14 wordt gevraagd naar hun
mening over hetgeen zou moeten worden opgenomen in deze evaluatie. De wens is om het bestuurlijk construct te evalueren zonder
dat dit een veelomvattend proces wordt, hetgeen te duur wordt en te veel op de inhoud gericht zal zijn. In een ronde wordt de
mening en bijdrage van de collega-bestuurders gepolst:
-

-

-

-

-

wethouder van Zwanenburg: Zeer positief over al het werk dat wordt verzet. 2 punten om mee te nemen. 1. Suggestie voor
roulatie zodat er lerend vermogen is bij de andere gemeenten behalve de BACO. 2. graag ook evaluatie van gehele
organisatie achter de bestuurscommissie en agendacommissie.
wethouder van Rees: Graag aandacht voor innovatieve trajecten.
wethouder Span: Wellicht via roulatie betere aansluiting te bewerkstelligen in de agendasetting. Daarbij heeft elke gemeente
zijn/haar eigen problematiek of aandachtspunten.
wethouder Binnenmars: voorstander van optimalisatie eigen rol, roulatie daarbij een mogelijkheid. Nadenken over een andere
vorm. Belangrijk om te definiëren welke ingrediënten hiervoor nodig zijn. Soms maken we gebruik van co houderschap op
portefeuilles, bijv. bij monitoring en reflectie, destijds MEE dossier enz.
wethouder Christenhusz: sluit aan bij hetgeen gezegd is. Graag aandacht voor vernieuwde samenwerking binnen de regio
Twente en de invloed die het ook op deze bestuurscommissie en/of agendacommissie heeft.
wethouder Eerenberg: Graag aandacht voor de connectie tussen regio Twente en de landelijke gremia. Is dit voldoende
geborgd en zitten wij als Twente op onze thema’s voldoende goed aan tafel.
wethouder Coes: sluit zich graag aan bij hetgeen reeds gezegd is. Een enkele toevoeging hierop: Graag vereenvoudiging van
de “kerstboom” bijv. gelijk aan het proces zoals dit bij de overlegstructuren mbt zorg straf en veiligheid gaande is. Destijds is
deze constructie ontstaan. Meerwaarde is gebleken in de hectiek en complexiteit van het proces. Maar wellicht is nu een en
ander ook met de ondersteuning anders te organiseren.
wethouder Duursma: geen aanvullingen op hetgeen gezegd is.
wethouder Vleerbos: relatie met BC PG: destijds bewust gekozen om dit overleg en de structuur los te koppelen. Dat heeft
goed gewerkt. Complimenten zoals het nu gegaan is.
wethouder Timmer: sluit zich graag aan bij de complimenten. Kan er niet op basis van casuïstiek gekeken worden naar het
geheel. Bijv. vervoer is een voorbeeld van een proces dat niet makkelijk verloopt. Kunnen we hier lering uit trekken?
wethouder Velten: geen aanvullingen.
wethouder Schoonhoven: positief verrast door pragmatische aanvliegroute in dit gremium. Een evaluatie moet niet alles op
de kop gooien. Wellicht op select aantal dossiers de evaluatie laten leunen. Behoud van pragmatisme is een groot goed, maar
graag bijbehorende filosofie op te halen en uit te diepen.
wethouder Spiegel: als kleine gemeente is het een enorm voordeel in zo’n setting mee te liften. Dit wordt erg gewaardeerd.
Dit element van leren zou ik graag in de evaluatie terug zien.
wethouder Tijhof: Voor Wmo en jeugd is er in gemeente Rijssen-Holten een knip in de portefeuilles. Sluit graag aan bij de
evaluatie van de organisatie van het geheel, m.b.t. de kerstboom ambtelijk en bestuurlijk alsmede routes en voorstellen.
Daarbij speelt o.i. de planning van de overleggen nu een rol. Het BACO wordt tussentijds geïnformeerd, er is sprake van
progressie op de inhoud van de stukken na bespreking ambtelijk en BACO. Als je niet aangehaakt bent, dan sta je op
achterstand. Dat voelt niet goed. Verder positief over het geheel.
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Conclusie en vervolg:
De komende 2 maanden worden benut om de evaluatie vorm te geven. Hiervoor wordt extern een bureau betrokken. In de opdracht
die aldaar wordt neergelegd vraagt het BC de BO om naast evaluatie o.a. op basis van (2) gelopen processen/ casuïstiek vooral ook
met aanbevelingen te komen. De aanbevelingen dienen dan met name om te anticiperen op de komende ontwikkelingen die er voor
de aankomende jaren zijn zowel vanuit de inhoud als vanuit de regionale samenwerking.
Er is hierbij aandacht voor de overige suggesties zoals genoemd t.a.v. roulatie, lerend vermogen, co-houderschap op portefeuilles,
organisatie van het geheel alsmede de planning en control cyclus.
In de BC – BO van januari 2016 komt dit onderwerp terug op de agenda. Dan het evaluatierapport alsmede de aanbevelingen.
Transformatie en ontwikkelagenda
6.

Optimale budgetbenutting
Tijdens de BC OZJT/ BO S14 1 oktober jl. is aangegeven dat er behoefte is om door te spreken over sturingsmechanismen en kostenreductiemogelijkheden. Het optimaal uitnutten van de budgetten kan behalve sturing op de p(rijs) ook anders. Er is gelegenheid om over de bijbehorende
vraagstukken door te spreken met elkaar na inleidende korte presentatie door Evelien Fokkink.
De presentatie is toegevoegd bij dit verslag.
De noodzaak is om zicht te krijgen op het budget en de middelen behorende bij de zorg die je daadwerkelijk nodig hebt. Het Twentse budget is in beeld
gebracht. Daarbij zijn er twee belangrijke uitgangspunten nl.: het budget komt niet onder de 15 euro per inwoner (blauwe lijn) en in het geheel (extra
suppletie) rode lijn. Er is sprake van minder geld maar wel is er het budget waarmee we rond moeten komen.
Voor 2015 en 2016 hebben we nu zaken uitgaande van gelijke omgang geregeld. In de tarieven is de krimp (blauwe lijn) opgevangen. De omvang is
hierbij niet meegenomen. Verder wordt in de staat inwoner per gemeente de verrekening Wmo en jeugd meegenomen voor de aankomende jaren.
De budgetten volgens objectief verrekenmodel zijn nu al ingezet. de genoemde bedragen zijn inclusief de suppletie per inwoner.
Ten aanzien van het solidariteitsfonds is destijds beoordeeld dat de neveneffecten groter zijn dan de voordelen. Inmiddels zijn er voorbeelden bijv. in
Ijsselland bekend waarin dit gebleken is.
In de “piramide” is in top de zeer specialistische zorg. Je wenst inzet en bundeling van krachten op het onderste deel t.b.v. eigen kracht, zodat het
doordruppelen van de zorg naar dure specifieke zorg afneemt. De voorbeelden vanuit gemeenten zoals nu zijn opgenomen in de gemeenten zullen de
eerst volgende bestuursvergadering worden bezocht. Inmiddels zijn hier op ambtelijk niveau de contacten gelegd.
Reacties op de presentatie:
- Verrassende conclusies door het beeld dat het bedrag per inwoner substantieel hoger is voor Twentse gemeenten op een aantal gemeenten na.
De aangekondigde reductie is in het schema goed inzichtelijk.
- Graag zou de bc-bo een verdeling tussen Wmo en jeugdzorg per inwoner, per gemeente inzichtelijk krijgen. Deze informatie wordt toegezonden,
maar is reeds bij de financiële adviseurs van alle 14 gemeenten bekend.
- Er is behoefte naar onderzoek over gezamenlijke backoffice op facturatie. hiervoor is het nodig dat de registratie op orde moet zijn voordat een
goed onderzoek mogelijk is. Start van een dergelijke samenwerking zou dan per 2017 kunnen. Het vermoeden is dat er voordelen te halen zijn,
voor aanbieders worden de voordelen zeer zeker gezien. In het eerste kwartaal is het mogelijk om een voorstel hiertoe gereed te hebben met de
bijbehorende voor- en nadelen. Er wordt aandacht gevraagd voor kwaliteit naast efficiency en kostenbeheersing.
- In aanvulling op de goede voorbeelden: “de Club te Almelo’
Conclusie en vervolg:
- In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de goede voorbeelden worden zoveel mogelijk bezocht in de ‘tour de Twente’ of er is ruimte om
hierop geïnformeerd te geraken tijdens de busrit.
- In het eerste kwartaal van 2016 volgt een voorstel voor samenwerking op de backoffice. De opdracht hiertoe wordt gegeven aan Evelien Fokkink.
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7.

Transformatie evenement
De BC/BO wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Er is gelegenheid tot vragen n.a.v. de uitnodiging en de informerende servicememo die
verzonden is.
Heleen Verschoor informeert over de laatste stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van het evenement op 5 november a.s.
Er zijn geen vragen over uitnodiging en de servicememo die bij de stukken nogmaals zijn toegevoegd.
Aan bestuurders die zich nog niet hebben aangemeld wordt de oproep gedaan om zich alsnog aan te melden. Dit is ter plekke mogelijk.
Na afloop van het evenement zal het proces blijvend gefaciliteerd worden in de vorm van digitale platforms, fysieke ontmoetingsplekken enz.
Reacties vanuit de BC-BO
- wethouder Timmer vraagt aandacht voor de samenwerking i.z. innovatie. kunnen we dit bijv. aan de hand van de opbrengst van deze dag
slimmer in gezamenlijkheid organiseren?
En hoe kunnen we aanbieders samen laten ontwikkelen zonder dat men zelf het wiel uitvindt en vervolgens elkaar beconcurreerd?
- wethouder van Rees: preventie en interventie aan de voorzijde van zorg werd in het gesprek met de kinderbescherming onder de aandacht
gebracht. Het onderwijs is hierbij een belangrijke partner. Graag uit het systeem denken en toe om in vrijheid het systeem om te buigen naar
werkbare oplossing voor de cliënt. Losser doet dit onder andere door met zorgaanbieders aparte afspraken te maken over inzet en ontwikkelen
van algemene voorzieningen.
- wethouder Tijhof: eens met inzet op 0e lijn en verbreding onderzijde piramide met eigen kracht.
- wethouder Binnenmars: het zoeken naar de juiste balans voor al de maatschappelijke vragen is nodig, zeker binnen het onderwijs. Het feit dat
bijv. in het onderwijs al zoveel wordt neergelegd is ook een oorzaak van enkele problemen die terugkomen in de zorg voor jeugd.

Lopende zaken
Meningsvormend
8. Samenwerkingsovereenkomst
Huisartsen

Doel van bespreking is informatie te geven over de stand van zaken i.z. proces m.b.t. totstandkoming samenwerkingsovereenkomst.
Aan het BO Samen 14 wordt verzocht mandaat te geven aan de coördinerend bestuurder ter vertegenwoordiging in deze
samenwerking. Bestuurlijke toelichting door Lukas Schoonhoven en Martin Velten. Hiervoor zijn ter instemming ter instemming de
oplegger-voorstel.
Wethouder Velten geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst 14 oktober. De behoefte aan samenwerking is zowel vanuit de
gemeenten als vanuit de huisartsen groot. De samenwerkingsovereenkomst zoals deze nu voorlag ter ondertekening miste inhoud
alsmede gedragen besluitvorming alvorens te kunnen ondertekenen.
Er blijft onduidelijkheid ontstaan over de reikwijdte van de huisartsenkring. Niet alle huisartsen zijn aangesloten. Vanuit Samen 14 is
het belang groot om met alle huisartsen contact te hebben. Er is behoefte aan structuur. Een samenwerkingsovereenkomst draagt
hiertoe bij.
Reactie vanuit het BO:
- In meerdere gemeenten zijn er ook aparte afspraken met huisartsen gemaakt. Hoe verhoudt zich het een tot het ander?
- Er is vanuit de historie het nodige om bijgepraat te worden.
- Het belang van een goede samenwerking wordt onderstreept. Zij hebben een belangrijke signaal functie alsmede dat zij een
grote verwijzer zijn naar jeugdzorg.
- Enkele bestuurders geven aan inhoudelijk niet te kunnen meepraten omdat zij niet zijn geïnformeerd op dit onderwerp. Dit is
inherent aan de toezending op zeer korte tijd van de documenten door de huisartsenkring.
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Conclusie en vervolg:
- Het onderwerp komt in een eerstvolgende overleg opnieuw ter tafel, met nieuwe concept samenwerkingsovereenkomst en
voorstel mandaat.
- Het mandaat kan nu niet afgegeven worden. Er zijn te veel onderzoeksvragen. Er is te grote onbekendheid bij de overige
bestuurders op dit thema.
- Er zal vooralsnog en voorlopig in bestuurlijke en ambtelijke combinatie opgetrokken worden naar de bijeenkomsten. De
werkgroep belast met dit onderwerp zal hierbij het voortouw nemen. Bestuurder Schoonhoven neemt vanuit de BACO hiertoe
de bestuurlijke coördinatie op zich en wordt hierbij ondersteunt door wethouder Velten.
- Vooralsnog zijn de actie gericht op de kernvraag waarop mandaat precies wordt gevraagd. Betreft het een afspraak voor heel
Twente of niet? Welke onderwerpen spelen er? Welke afspraken kunnen wel en welke kunnen niet gemaakt worden. Het
belang is om met alle huisartsen afspraken te hebben en niet met selecte groep.
- Vanuit de werkgroep en ambtelijke coördinatie worden de portefeuillehouders bijgepraat over historie.
9. Ter informatie en ingekomen stukken
Door Evelien Fokkink wordt u geïnformeerd over stand van zaken Regionaal contractmanagement, Veilig Thuis Twente en projectsecretariaat.
Contractmanagement:
- Er zijn 292 contracten verzonden afgelopen week t.b.v de verlenging van de overeenkomsten. Met veel inspanning is dit tijdig gelukt. Inmiddels
zijn de eerste overeenkomsten retour met handtekening.
- Er zijn zorgen over een grote zorgaanbieder.; zij krijgen als een van de weinige aanbieders voorfacturatie. De omschakeling naar verrekening
achteraf is moeizaam. Er zijn intensieve gesprekken gevoerd. Het laatste gesprek heeft afgelopen maandag plaats gevonden in aanwezigheid van
de Transitie autoriteit Jeugd. De TAJ heeft inmiddels een aantal gemeenten benaderd voor gesprek. wethouder van Rees vraagt zich af of hij
gehoor moet geven aan het verzoek vanuit de raad om de voorfacturatie te stoppen. Vooralsnog zal dit het probleem verergeren. De oproep
vanuit OZJT is om dit nog niet te doen en te wachten op de opbrengst en interventie van de TAJ. O.a. de mogelijkheid voor een subsidie om uit
de impasse te geraken is een mogelijkheid welke geboden wordt door de TAJ. Vanuit de BC is er kritiek op de lange periode dit het nu kost om
zaken op orde te krijgen door de betreffende zorgaanbieder. Geduld is tanende. Echter ook gemeente hebben een interventie te plegen op
moment dat zij achterstand hebben in de facturatie verwerking. Wethouder Coes geeft aan dat deze zorgaanbieder vanuit de historie bijzondere
aandacht heeft gekregen mede vanwege signalen die er reeds waren over de financieel positie van hen. Op het moment dat er meer bekend is
zal de BC opnieuw worden geïnformeerd.
- Situatie bij zorgboerderij: Zeer complexe situatie waarbij er sprake is van onderaannemerschap, 3 betrokken gemeenten, verdenking van
misbruik door een pleegkind van de eigenaren van de zorgboerderij. In eerste instantie is de situatie opgepakt vanuit maatschappelijke onrust 2
maanden geleden. Pas sinds enkele weken OZJT betrokken. Vanuit contractmanagement is er de behoefte om het dossier compleet te krijgen en
op basis daarvan conclusies te trekken. Betrokken bestuurders geven aan geïnformeerd te zijn, maar niet altijd via de juiste of meest discrete
weg. Graag aandacht hiervoor. Evelien geeft aan dat dit onderdeel is van de beschouwing. Hoe naar ook, deze casus is direct een leermoment.
Voor nu geldt dat de veiligheid geborgd is en dat vanuit contractmanagement de juiste stappen moeten worden ondernomen om herhaling te
voorkomen. Wethouder van Zwanenburg geeft aan dat zij bekend zijn met een soortgelijke casus vanuit het recente verleden. Informatie
hierover is beschikbaar.
Veilig thuis Twente:
- N.a.v de besluitvorming en de ontwikkelopgave waartoe is besloten heeft ambtelijke afstemming plaats gevonden in de werkgroep, AO en MO. Er
is besloten tot een 2daagse organiseren om met vaart de samenwerking door te spreken en de opgave te operationaliseren. Het cliëntproces is
hierbij de rode draad in het geheel.
Vanuit het projectsecretariaat - Vergaderplanning 2016:
ter kennisgeving aangenomen zonder opmerkingen.
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10.Verslag
Concept-verslag BC OZJT-BO thema 24 september jl.
Concept-verslag BC OZJT-BO Samen14 van 1 oktober jl.
De verslagen zijn vastgesteld.
Rondvraag
11. Rondvraag
- wethouder van Zwanenburg; De estafette langs 14 gemeenten voor het werven van pleegzorggezinnen heeft geleid tot 200 aanmeldingen.
Daarmee complimenten aan Jarabee als organisator van het geheel, maar ook aan de gemeenten zelf en hun inwoners.
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