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Zienswijze begrotingswijziging Regio G&V naar
aanleiding van de impuls regionale samenwerking GGZ
en W&I

Geachte leden van het bestuur,
Op 19 december 2019 hebben wij uw concept begrotingswijziging naar aanleiding van de impuls
regionale samenwerking GGZ en W&I ontvangen. De begrotingswijziging is behandeld in de
raadsvergadering op 4 maart 2020. Hierbij ontvangt u onze zienswijze op uw begrotingswijziging.
Wij hebben kennis genomen van het besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) om een extra impuls te geven aan het continueren van de regionale samenwerking tussen GGZ en
W&I. Het is een gegeven dat een groot deel van de inwoners die een beroep doen op bijstand kampen met
psychische klachten. Het is wenselijk om hiervoor gerichte trajecten in zetten waarbij de expertise van
gemeenten en GGZ instellingen wordt gebundeld. Aangezien wij ons realiseren dat het trajecten zijn van
de lange adem en er langere tijd nodig is voordat we resultaten kunnen verwachten, juichen wij het besluit
van SZW toe om hier een extra impuls aan te geven.
Verder verzoeken wij u in de toekomst uw planning zodanig af te stemmen op ons vergaderschema dat wij
als raad daadwerkelijk gebruik kunnen maken van ons recht om een zienswijze onder uw aandacht te
brengen voorafgaand aan uw besluiten.
Wij horen graag van u wat het verdere vervolg is ten aanzien van onze zienswijze en zien de
verantwoording van de middelen graag tegemoet in uw jaarstukken. Hierbij vragen wij specifiek aandacht
voor het monitoren van de trajecten en het meten van de effectiviteit.
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