Commissie 29 juni 2017
Agendapunt

3

Voorstel tot kennisnemen van het plan van aanpak
transformatie jeugdhulp en beschikbaarstelling van extra
budgetten voor de regio Noordoost-Brabant van
€ 476.638,- in 2017 en € 385.566,- in 2018 en voor de
centrumgemeente Cuijk van jaarlijks € 64.000,- voor 2017
en 2018

Document (RIS)

2017-R-77

Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 7 juni om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 21 juni 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

In de loop van 2016 is geconstateerd dat er een aantal
knelpunten zijn bij het inkopen van de jeugdhulp en dat de
transformatie nog onvoldoende op gang is gekomen. Onderzocht
is wat de meest dringende knelpunten zijn en wat er gedaan moet
worden om deze op te lossen en tevens hoe de transformatie
verder vormgegeven kan worden.
Geconcludeerd is dat de benodigde aanpassingen niet gedaan
kunnen worden binnen de bestaande financiële kaders voor de
inkoop van de jeugdhulp. Middels dit voorstel wordt u gevraagd
om met het plan van aanpak in te stemmen en extra financiële
middelen vrij te maken om deze knelpunten op te kunnen lossen.

Bijzonderheden
Resultaat eerder
De Burgerparticipatieraad is om advies gevraagd. Dit advies is op
overleg of inspraak 29 juni 2017 bij de vergaderstukken gevoegd.
Portefeuillehouder

Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder Hendriks
uitgenodigd.

Bijbehorende
stukken

1.
2.
3.
4.
5.

Raadsvoorstel d.d. 16 mei 2017
Raadsbesluit (concept)
Plan van aanpak transformatie jeugdhulp
Advies Burgerparticipatieraad d.d. 9 juni 2017
Brief college aan Burgerparticipatieraad d.d. 27 juni 2017
betreffende reactie op advies

Toegevoegd stuk:
1. RIS 2014-501: Verordening jeugdhulp gemeente Boxmeer
2015 (vastgesteld 30-10-2014)
2. Persbericht namens 16 gemeenten Noordoost Brabant 24 mei
2017 betreffende Extra investeren in beter aanbod jeugdhulp

