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Onderwerp
Instellen bestuurscommissie OZJT
Wij stellen u voor:
De bestuurscommissie OZJT in te stellen en daartoe bijgaande verordening vast te stellen.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
De gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning. Het Rijk heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat gemeenten op
onderdelen met elkaar samenwerken. De 14 samenwerkende gemeenten in Twente (Samen 14) hebben
onderzocht welke bestuurlijke vorm voor de gezamenlijke uitvoering van jeugdhulptaken en taken rond
maatschappelijke ondersteuning voor Twente passend kan zijn. Daarbij is voorgesteld onder de vigeur
van Regio Twente een nieuwe organisatie, met als werknaam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in
Twente (OZJT), op te richten onder de bestuurlijke aansturing van een nieuw in te stellen
bestuurscommissie.
Beoogd resultaat
Het voldoen aan het verzoek van de gemeenten in Twente om de bestuurscommissie OZJT in te stellen
die zorgdraagt voor de bestuurlijke aansturing van OZJT.
Overwegingen
Begin 2014 hebben alle gemeenteraden in Twente ingestemd met de in de inleiding vermelde
governance van de regionale jeugdhulptaken in Twente. Vervolgens is binnen Samen 14 de uitwerking
ter hand genomen.
Om de beoogde taken op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning bij Regio Twente
onder te brengen moet de Regeling Regio Twente worden gewijzigd. Deze wijziging is nodig
vooruitlopend op de resultaten van de uitwerking van de heroriëntatie van de gemeentelijke
samenwerking in Twente, waaraan momenteel gewerkt wordt. Op deze resultaten kan niet worden
gewacht omdat anders niet tijdig de noodzakelijke regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp
kan worden geformaliseerd. De definitieve positionering van de jeugdhulp maakt uiteraard deel uit van de
uitwerking van de heroriëntatie van de gemeentelijke samenwerking. Het wijzigen van de Regeling Regio
Twente is een bevoegdheid van de gemeentelijke organen. Omdat Regio Twente een
gemeenschappelijke regeling is die is ingesteld door zowel de raad, het college van burgemeester en
wethouders als de burgemeester vergt een wijziging van deze regeling daarom een besluit van alle drie
genoemde organen. Besluitvorming door uw raad op dit onderdeel is niet aan de orde omdat het primaat
daarvoor bij de gemeenten ligt.
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Voordat uw raad voor OZJT een bestuurscommissie kan instellen is daarvoor op grond van artikel 25, lid
2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de toestemming van de raden van alle deelnemende
gemeenten vereist.
Voor de besluitvorming binnen de gemeenten is door Samen 14 bijgaand model-gemeenteraadsvoorstel
opgesteld (bijlage 1). Hierin vindt u nadere informatie over OZJT. Bij dit model-voorstel is gevoegd het
concept van de Verordening bestuurscommissie OZJT (bijlage 2). Op het moment van besluitvorming
over het onderhavige regioraadsvoorstel is volgens de planningen de besluitvorming de binnen alle
gemeenten over de wijziging van de regeling en de toestemming voor het instellen van de
bestuurscommissie afgerond.
Wij attenderen u er nog op dat in het voorstel (Advies Positionering regionale Jeugdhulptaken in Twente),
dat begin 2014 in de gemeenteraden aan de orde is geweest, is opgenomen dat er voor gekozen wordt
jeugdhulptaken voorlopig gescheiden te houden van de GGD/jeugdgezondheidszorg, maar dat in de
evaluatie die in 2017 is voorzien de relatie tussen jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg en tussen het
OZJT en GGD opnieuw overwogen wordt.
Kosten, baten, dekking
Hiervoor verwijzen wij u naar het model-gemeenteraadsvoorstel.
Communicatie
Zie Vervolg.
Vervolg
1. Openbare bekendmaking van de wijziging van de Regeling Regio Twente en de Verordening
bestuurscommissie OZJT in de Twentsche Courant Tubantia.
2. Implementeren bestuurscommissie en implementeren OZJT.
Bijlagen
1. Model-gemeenteraadsvoorstel.
2. Verordening bestuurscommissie OZJT.

Enschede, 20 oktober 2014
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 12 november 2014

secretaris,

voorzitter,
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