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Nr. Onderwerp
1.
Opening en Welkom
Lopende zaken
2.
Inventarisaties n.a.v.
BC 2 april jl.

Doel bespreking /Voorstel
Welkom en speciaal welkom aan Evelien Fokkink, manager OZJT.
Inventarisatie SVB_ verwerking toekenningsberichten en knelpunten decentralisaties
Alle gemeenten herkennen de problematiek. Tegelijkertijd is er de constatering dat er geen nijpende individuele
problematieken bekend zijn op clientniveau en/of niveau van zorgaanbieders.
Wethouder Timmer uit haar zorg over het feit dat de SVB niet toetst. Voorzien wordt dat dit later problemen geeft bij de
rechtmatigheidstoets door de accountant. De behoefte om een Twents geluid te laten horen is aanwezig.
Een lobbybrief lijkt voor nu niet het juiste moment en juiste middel om aandacht te vragen voor de knelpunten. Vanuit de
BC is er de behoefte om deze knelpunten nu wel te melden o.a. gezien de verantwoordelijkheid richting Raad en inwoners
alsmede om ook al te laten weten dat wij op den duur een aantal zaken voorzien die problemen op gaan leveren.
Conclusie en vervolg
Er wordt besloten tot het verwoorden van knelpunten in een opiniestuk. De voorzitter neemt deze opdracht mee terug naar
het BACO om hieraan uitwerking te geven en vervolgens aan te beiden voor plaatsing in plaatselijke en regionale kranten
namens de 14 Twentse bestuurders.
Daarnaast zal ook via de politieke lijn dit opiniestuk kunnen worden gecommuniceerd zodat deze ook in de 2e kamer de
aandacht te krijgen. Na het mei reces ligt er een stuk ter reactie voor bij de leden van de BC/ het BO.
Inventarisatie HHT_ stavaza Twente iz. uitvoer en toepassing
Quicksan verschillen tussen gemeenten o.a. n.a.v. bovenstaande inventarisaties.
De quickscan biedt een helder overzicht over afwijkende punten tussen gemeenten. Deze afwijkingen zijn allemaal conform
eerdere gemaakte bestuurlijke afspraken, muv HH/HHT en resultaat- en effectmeting.
Aangaande HHT
De breedte van inzet verschilt per gemeente. Moment van evaluatie is nog te vroeg gezien de termijn van invoering welke nog
maar enkele weken is.
De voorzitter geeft aan voor nu nog geen conclusies te kunnen trekken, maar dat dit wel een leerpunt is voor het BACO om
volgende keer scherper de Twentse lijn af te hechten.
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Ter besluitvorming
3
Monitoring en
reflectie

Stand van zaken en analyse van gegevens en technische realisatie van de monitor.
Ter besluitvorming _ opdrachtformulering Kennispunt Twente.
B3a_oplegger leren transformeren/ B3b_opdrachtformulering en begroting/ B3c_belang van gegevens /
3d_bewerkersovereenkomst/ B3e_presentatie
Introductie op dit agendapunt door wethouder Vleerbos. In december ‘14 / januari’15 heeft er vaststelling van de basis –
indicatorenset plaatsgevonden in de colleges. De basisset is geen uitgebreide set, maar wel breder dan de CBS-set. Aan
gemeenten wordt door wethouder Vleerbos de oproep gedaan het systeem te gaan vullen zodat we daadwerkelijk kunnen gaan
monitoren, reflecteren en verder ontwikkelen. Het belang is groot om elkaar hierin vast te houden zodat benchmarking en reflectie
waardevol is. Aanvullend op de basisset van indicatoren is de wens en ambitie om de indicatorenset te verbreden o.a. naar op het
terrein van Wmo. Deze discussie wordt nu gevoerd, maar voor dit moment nog niet ontsloten. Met dit initiatief zijn we koploper in
Nederland. Kennispunt verzamelt en deelt de informatie.
Mondelinge toelichting op de opdrachtformulering door Inge Bakker van Kennispunt Twente. Twente wil van elkaar leren.
Frequente aanvulling van de informatie maakt dit mogelijk. De aanlevering van de cijfermatige informatie is van belang, maar
zeker ook de duiding van de cijfers. Hiertoe is een ambtelijke klankbordgroep in het leven geroepen. Transportbeheer vindt plaats
via wettelijke eisen ( CPB normen). De privacy tijdens het transport van gegevens wordt gewaarborgd. Kennispunt heeft hiertoe
en systeem ingericht welke geaudit wordt. In samenwerking met de juridische werkgroep SSNT is de bewerkersovereenkomst
opgesteld. Deze overeenkomst betreft een individueel contract per gemeente. De bewerkersovereenkomst is meegezonden in de
bijlagen. Inge attendeert op het belang van monitoring en reflectie in relatie tot de transformatieagenda.
In reactie hierop de BC:
Waardering voor het proces en hetgeen nu in gang is gezet. De BC onderschrijft de ambitie om de indicatorenset te
verbreden.
De BC vraagt aandacht voor toegankelijkheid en leesbaarheid van de informatie oa. t.b.v. de Raad. Inge geeft aan dat
zij hier aandacht voor heeft. Zij is bereid om een toelichting te komen geven op het moment dat dit thema in de raad
aan de orde komt.
De BC vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie van aanbieders. Zij mogen niet belast worden met extra
uitvragen. Derhalve is unanimiteit in de uitvraag zeer noodzakelijk.
In relatie tot verbreding zou de relatie tot de participatiewet o.a. met de collega’s Arbeid kunnen worden opgepakt.
De BC heeft tegelijkertijd met de wens voor verbreding een opmerking over de kosten. Deze zijn nu fors gezien het
geheel van de begroting. In reactie hierop geeft Inge aan dat de kosten voor doorontwikkeling divers zijn. Bijv. t.b.v.
van verbreding naar de Wmo is deze stap relatief makkelijk te maken dit gaat relatief geringe meerkosten gepaard.
Maar bijv. voor doorontwikkeling op thema’s als arbeid/ participatiewet vergt dit ook technische grotere aanpassingen.
De voorzitter verzoekt een doorkijk op doorontwikkeling richting de participatiewet een eerstvolgende Twentedag te
organiseren.

Besluit:
De BC OZJT geeft aan Kennispunt Twente de opdracht om de Regionale Monitorfunctie Jeugd en Sociaal domein uit te voeren
volgens bijgevoegd voorstel, notie nemend van genoemde reacties aangaande rapportage en terugkoppeling, doorontwikkeling en
positie van van aanbieders inzake de aanlevering van informatie.
De bewerkersovereenkomst zal aan de colleges ter besluitvorming worden aangeboden.
4.

Evaluatie van de
inkoop

Besluitvorming op de aanbevelingen en verzoek tot bestuurlijke opdrachtverlening.
B4a_oplegger
B4b_rapportage evaluatie van de inkoop
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5.

Transformatieagenda

De BC geeft haar complimenten voor de uitvoering van het geheel alsmede de rapportage. De aanbevelingen worden puntsgewijs
doorgenomen.
Belangrijkste aanbeveling. Houdt de Samenwerking binnen Samen 14 in stand. Blijf het samen doen als Twente dit
wordt met name ook door aanbieders als compliment gegeven en als winst gezien.
Wijziging formulering i.z. de rust en ruimte om in ieder geval niet in 2016 opnieuw aan te besteden.
De manager OZJT krijgt de opdracht de aanbevelingen ten uitvoer te brengen en om binnen de grenzen van het
aanbestedingsrecht hierbij:
A. Een oplossing te creëren voor toetreding van nieuwe en andere aanbieders onder andere omdat er aanbieders zijn
die vanuit aangrenzend gebied opereren en niet alert zijn geweest op deze aanbesteding van regio Twente, maar in
de regiogemeenten o.a. in gemeente Rijssen-Holten wel een clientengroep bedienen en nu worden gemist als
aanbiedende partij.
B. Ruimte te creëren voor innovatie en innovatieve aanbieders.
Besluit:
1. De BC heeft kennisgenomen van de Rapportage evaluatie inkoopproces 2014 en neemt de conclusies en aanbevelingen
ervan over;
2. De rapportage wordt ter informatie aangeboden aan de 14 colleges van B&W;
3. De manager OZJT krijgt opdracht om uitvoering te geven aan de aanbevelingen.
Mondelinge toelichting door voorzitter Eerenberg
B5a_memo aanzet transformatie
Om tot een regionale transformatie-agenda te komen waaraan zowel gemeenten als aanbieders zich committeren en die
daadwerkelijk energie genereert, vergt dit uitlijning van het proces in tijd en op inhoud.
De memo geeft een aanzet tot een eerste procesaanpak. De BC stemt in met de denklijn aangaande het proces welke als volgt is:
Tot de zomervakantie transformatie op de agenda’s van het Thema BC op 27 mei a.s., op de agenda van Plein 14 4 juni a.s. en na
de zomervakantie een grotere bijeenkomst met partners en dan inhoudelijke verdieping.
De voorzitter doet aan de overige bestuurders de oproep om op inhoud een thema te noemen welke zij graag op de
transformatieagenda zien en doet tegelijkertijd de oproep om zich als ambassadeur te verbinden op een transformatiethema zodat
hiermee breed eigenaarschap wordt bewerkstelligd.
De volgende thema’s worden benoemd:
- Verbinding Jeugd Onderwijs _ wethouder Binnenmars_ Twenterand
- Ontschotten _ wethouder Timmer_ Almelo
- Keuzevrijheid_ wethouder Tijhof _ Rijssen-Holten
- Kind en gezin/ gezinshuizen en pleegouders in vrijwillig kader _ wethouder van Zwanenburg _ Hof van Twente
- Verbinden en deregulering _ wethouder Duursma_Dinkelland
- Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen_wethouder Vleerbos_Tubbergen
- Transformatie JGZ en jggz_wethouder Coes_Hellendoorn
- Transformeren jeugdwet irt tot jeugdwerkloosheid_wethouder Christenhusz_Oldenzaal
- Jeugdzorg passend onderwijs_verbinding 4D_wethouder Velten_Borne
- Verwijzers o.a. huisartsen _ Toegang _ wethouder Span_Wierden
- Dagbesteding_wethouders Lievers en Bron_ Hengelo
- Clientparticipatie en digitale innovatie _wethouder Eerenberg_ Enschede
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6.

Menzis

Op 4 juni zullen deze thema’s onderdeel zijn van de Plein 14 bijeenkomst. Aan de bestuurders wordt een actieve bijdrage
gevraagd. De uitnodiging voor de 4e juni zal als vooraankondiging via het secretariaat z.s.m. worden verzonden.
Conclusie en vervolg:
- De BC stemt in met de denklijn van het transformatieproces conform de memo. De aanwezige bestuurders hebben zich
allen een transformatiethema benoemd welke zullen worden opgenomen in de transformatieagenda en waaraan zij hun
inzet willen verbinden. In de thema BC van 27 mei a.s. alsmede Plein 14 op 4 juni worden de transformatiethema’s benut
en wordt van de bestuurders hun actieve inzet gevraagd.
Besluitvorming i.z. het secretarisschap HLZ tot 1 juli 2015 alsmede intensivering van de samenwerking met Menzis.
B6a_memo voorstel Hlz
Er is besloten conform voorstel. In het voorstel is het beschikbare bedrag niet op alle plaatsen juist opgenomen.

Besluit
De BC stemt in met:
1.
De verlenging van de secretarisfunctie HLZ tot en met 30 juni 2015.
2.
Voortzetting van de werkgroep Samen 14-Menzis vanaf 1 juli en regionaal invulling te blijven geven aan de thema’s in
de werkagenda en de opgaven voor de komende periode zoals beschreven onder a t/m d.
3.
Dit te blijven doen vanuit trekkerschap/coördinatie van convenantgemeente Enschede.
4.
De kosten worden gedekt vanuit de beschikbare middelen(€65000) welke zijn opgenomen in de lopende begroting
5.
Evaluatie van de samenwerking om hierna te beoordelen en te besluiten over voortzetting van de samenwerking.
7.

Vervoer

Besluitvorming op voorstel visie op vervoer inclusief begroting en verzoek tot bestuurlijke opdracht verlening voor uit uitvoer.
B7a_Oplegger visie vervoer
B7b_voorstel visie vervoer
Vanuit de BC worden de volgende aandachtspunten aangegeven:
- Laat het proces aangaande doelgroepen vervoer en leerlingen vervoer synchroon verlopen op inhoud en ook in proces. Het
vergt een gezamenlijke analyse en aanpak. Inmiddels is dit gewijzigd in de oplegger en voorstel.
- Benut externe expertise, als aanvulling op de eigen expertise, uit alle hoeken om innovatie en vernieuwing onderdeel te
kunnen laten zijn van deze integrale visievorming. Ambtelijk wordt hierop gereageerd dat het de bedoeling is dat in
diverse sessies waarbij o.a. zorgaanbieders, vervoerders en onderwijs betrokken wordt het thema innovatie aan de orde
komt.
- Onderzoek welke provinciale (steun-)gelden ( BDU middelen) / Wmo- subsidie mogelijkheden er zijn en welke kunnen
worden ingezet. Benut deze mogelijkheden. Het bedrag dat geraamd is voor dit onderzoek is aangepast naar 22.500 excl.
BTW.
- Heb aandacht voor terugkoppeling op dit thema naar alle gemeenten. Hiermee het verzoek aan de kerngroep om de
vertegenwoordiging in de projectgroep en/of terugkoppeling naar alle 14 gemeenten goed te borgen.
- Start zo spoedig mogelijk.
De voorzitter verzoekt om dit thema vervoer ook in de colleges onder de aandacht te brengen.
Aan het BACO de opdracht om maximale inspanning te doen voor financiering door de Provincie. Maar al wel te starten met het
traject en voorfinanciering vanuit de lopende begroting te regelen.
Besluit:
De BC stemt in met de bestuurlijke opdracht en het bijbehorende procesvoorstel en planning om te komen tot één visie op
vervoer in Twente en de voorfinanciering te laten plaatsvinden vanuit de begroting van Samen14. Er wordt inspanning gedaan om
de kosten gesubsidieerd te krijgen vanuit de provincie. Het BACO neemt deze opdracht met mandaat van de BC aan.
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Rondje langs de velden
Er is gelegenheid geboden en gebruik gemaakt van een rondje langs de velden t.b.v. afstemming en informatie-uitwisseling.
Ter sprake zijn gekomen de volgende onderwerpen: Incident tijdens huisbezoeken te Hengelo, vastgoedontwikkeling irt tot welzijn en zorg te Hengelo, o.a. ook
dagbesteding, terugtrekkende beweging van Carinth in Wierden, Veiligheidshuis, VTT en communicatie. Casuïstiek wordt gedeeld tussen Borne en OZJT.
Activiteiten van de Raad in Hellendoorn om sessies met aanbieders te organiseren, In Dinkelland zijn er leuke innovatieve initiatieven in de kleine kernen. Er is een
creativiteitskamer ingericht in Hof van Twente. Ook vanuit de Hof het verzoek om regionaal aandacht te hebben voor de herindicatierondes in juni en december.
Bestuurder van Zwanenburg vraagt of er mogelijkheden zijn om met bijv. de grotere instellingen alvast tot pre-adviezen te komen, zodat het de werkdruk
verlaagd. Hierop wordt actie toegezegd vanuit het ACO en BACO.
In Almelo zijn de wijkteams opgeplust en is er afstemming gezocht met de Wmo-raad. Verder het signaal vanuit Almelo dat er door pgb-bureautjes veel druk op
allochtone ouderen wordt uitgeoefend. Schrijnende casussen zijn inmiddels bekend. Het roept herkenning op bij Hengelo Wierden en Enschede. De voorzitter geeft
aan dat hij graag deze kennis zou krijgen over deze praktijken. Het betreft ook de toezichtsfunctie. In BACO zal deze problematiek nader worden beschouwd.
Ter informatie
-

Plein 14 Mondelinge toelichting door Astrid Donderwinkel. De Plein bijeenkomst staat in het teken van een terugblik op de afgelopen periode van inkoop,
evaluatie van de inkoop alsmede vooruitblik op de transformatieagenda.
Mandaat ontbinding Dit collegevoorstel mandaat ontbinding is voor lokale besluitvorming aangeboden via de ambtelijke lijn van de AO’s Wmo/Jeugd
Twentedag de informatie geeft geen aanleiding tot nadere bespreking. Het eerstvolgende BC is een thema BC welke plaatsvindt op de Twentedag van 27 mei
Wethouder Timmer meldt haar afwezigheid. Zij zal zich ambtelijke laten vertegenwoordigen.
Verslag
8.

Concept-verslag BO
Het verslag wordt vastgesteld.
Ter informatie is verder toegezonden met de agenda en stukken het memo met nadere toelichting op de begroting.
Rondvraag
9.

Rondvraag
Wethouder Christenhusz roept de BC op tot aanwezigheid tijdens de middag voor deelnemende jongeren aan het 1000 Jongerenplan d.d. 28 mei ’15 a.s.
Eind van de middag zullen er naast de jongeren en de buddy’s, 40 werkgevers en een aantal bestuurders aanschuiven tijdens een buffet dat door
wethouder Rob Christenhusz (voorzitter stuurgroep 1000 Jongerenplan) en Bert Boerman wordt geopend.
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