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Geachte raad, geacht college,
In deze brief informeren wij u over het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur
van 24 september 2020. Wij vragen uw gemeenteraad om specifiek over de punten
4 en 5 van dit besluit een zienswijze kenbaar te maken. Het algemeen bestuur wil op
10 december a.s. een definitief besluit nemen. Er is voor gekozen om het proces
parallel te laten lopen met de gevraagde zienswijzen over het Inkoopkader Jeugdhulp.
Wij realiseren ons dat de gehanteerde termijn krap bemeten is. Toch hopen wij voor het
einde van het jaar met uw medewerking stappen te kunnen zetten.
Aanleiding
Eind maart heeft het algemeen bestuur aan Andersson Elffers Felix (AEF) opdracht
gegeven om te adviseren bij de volgende bestuursopdracht: “Kom in overleg met
vertegenwoordigers van de tien gemeenten, de SOJ, de SJT en de inkooporganisaties in
de regio tot voorstellen voor een herijkte regionale governance, waaronder in ieder
geval begrepen:
1. De gewenste taak- en rolverdeling tussen gemeenten, SOJ, SJT en aanbieders
2. Aansturing en opdrachtgeverschap (in het bijzonder de sturing tussen gemeenten en
SJT)
3. Verhouding lokaal maatwerk – regionale afspraken
4. Invulling eigenaarschap en partnerschap
5. Wijze van financiële verrekening
6. Invulling van benodigde randvoorwaarden , waaronder benodigde formatie
7. Afstemming met andere aspecten van het sociaal domein (waaronder WMO,
jeugdgezondheidszorg, kinderopvang) en aanpalende domeinen zoals de
zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg.
Deze opdracht – waarover u kunt lezen in bijgaande stukken – heeft geresulteerd in
aanbevelingen van AEF, waarover het algemeen bestuur op 24 september jl. een
voorgenomen besluit heeft genomen. Over de besluitpunten 4 en 5 wordt een
zienswijze van de gemeenteraden gevraagd. Op de overige punten is het algemeen
bestuur bevoegd, met die punten gaat het dagelijks bestuur alvast actief aan de slag.

Besluit algemeen bestuur
Het AB heeft kennis genomen van de aanbevelingen en de rapportages van AEF: (a) het
samenvattend schema ‘in één oogopslag’, (b) de samenvattende Adviesbrief, en (c) de
bijlage onderzoeksrapportage (versies van 23 september 2020).
Het AB besluit:

1. De aanbevelingen van AEF vast te stellen als kaderstelling voor de doorontwikkeling
van de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdzorg ZHZ.
2. De Colleges B&W te vragen om conform de aanbevelingen van AEF hun lokale visie
op het sociaal domein te actualiseren. En daarin in elk geval op te nemen hun visie
op en ambities rond de jeugdzorg inclusief uitspraken over:
a. opdrachtgeverschap aan SJT door de gemeente
b. opdrachtgeverschap aan SOJ (ter sturing van de te contracteren
jeugdzorgaanbieders)
c. uitwisseling met de lokaal actieve huisartsen
d. uitwisseling met partners van aanpalende beleidsterreinen (WMO, Veiligheid,
Onderwijs, e.d.) waarmee een meer integrale jeugdzorg kan worden
gerealiseerd.
Het DB op te dragen deze visies vanuit de colleges samen te brengen als basis voor het
vervolg.
3. Het DB op te dragen om de SOJ-aanbevelingen op het vlak van governance, beleid
en uitvoering, zoals opgenomen in het implementatieschema, ter hand te laten
nemen. En over de voortgang en de eventuele consequenties regelmatig aan het AB
te rapporteren.
4. Dat in het belang van een eenduidige aansturing binnen de gemeenschappelijke
regeling en het versterken van de verbinding tussen SOJ en de andere onderdelen
van de DG&J het wenselijk is dat de SOJ onderdeel integraal onderdeel gaat
uitmaken van de DG&J. Waarbij wordt vastgesteld dat de begrotingen wel
gescheiden blijven. Draagt het DB op een voorstel en het daarvoor benodigde
besluitvormingsproces te laten voorbereiden.
5. Dat de aansturing van de SJT andere contractafspraken vraagt. Dat daarom proforma het contract met de SJT per 31-12-2020 wordt opgezegd. Daarmee wordt
2021 een overbruggingsjaar waarin in de directeur SJT gevraagd wordt de SJTaanbevelingen ter hand te nemen. En om samen met de gemeenten en de SOJ een
nieuw meerjarig contract uit te werken naast een dienstverleningsovereenkomst
met elk van de 10 gemeenten.
6. Dat het AB zich meer wil richten op de aansturing van de meer strategisch/tactisch
regionale vraagstukken en dat het Netwerk-MTplus daar in belangrijke
ondersteunende rol bij kan spelen. En vraagt daarom de Colleges B&W om aan het
Netwerk-MTplus te op te dragen te komen met een voorstel hoe de aanbevelingen en
besluiten geïmplementeerd kunnen worden. En daarbij ook de verbinding te leggen
met het project Inkoopkader en de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Het
Netwerk-MTplus wordt ook gevraagd om aan te geven wat de randvoorwaarden zijn
en of daaraan door alle gemeenten kan worden voldaan (uitvoeringstoets).
7. De gemeenteraden om hun zienswijze te vragen over de punten 4 en 5.

Gesprek in uw raad
Wij vragen u om met uw raad in gesprek te gaan over de voorliggende aanbevelingen
en het besluit, en de zienswijze van de raad over de punten 4 en 5 binnen acht weken,
maar uiterlijk 19 november 2020, aan ons kenbaar te maken, zodat het algemeen
bestuur op 10 december 2020 de zienswijzen in de besluitvorming kan meenemen.
Met vriendelijk groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd,
de secretaris,
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