Hallo,
Namens het adoptiepanel stuur ik u onderstaande tekst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onlangs heeft het adoptiepanel van de ODBN een advies uitgebracht over de conceptkadernota 2019.
Uit de concept-kadernota blijkt dat de ODBN rekening houdt met een negatief resultaat van €
960.000 over 2017.
Daarbij is aangegeven dat een nadere toelichting over de oorzaken hiervan zou worden
verstrekt in de 2e Burap 2017 van de ODBN.
In deze 2e Burap wordt inderdaad dieper ingegaan op dit verwachte tekort.
Daarbij constateert de ODBN onder andere dat de tarieven die de dienst hanteert niet
kostendekkend zijn.
Het adoptiepanel herkent deze constatering, maar stelt tevens vast dat de dieperliggende
oorzaken nog niet in beeld zijn gebracht.
Vandaar dat er op dit moment ook nog geen uitspraken gedaan kunnen worden over de
structurele component van dit tekort.
Tevens constateert de ODBN dat de bezetting die nodig is om de programma’s van de
deelnemers uit te voeren achterblijft bij de vastgestelde formatie.
Er is sprake van relatief veel vacatures en een hoog ziekteverzuim. Daarom wordt er veel
gebruik gemaakt van externe inhuur.
Dit leidt, onder aan de streep, tot een nadelig effect.
Samenvattend constateert het adoptiepanel dat een gedegen advies op dit moment niet
mogelijk is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de leden van het adoptiepanel.
Met vriendelijke groet,
Marcel Martens
directiesecretaris / procesmanager
T (0485) 338 317 E mmartens@odbn.nl
Bereikbaar op: ma | di | wo | do | vr ochtend
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Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend,
tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met
dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht
het bericht te retourneren aan de afzender.

