Jeugdzorg als apart agendapunt
IB 19075 Voorgenomen besluit GR Inkoopbureau H10
In rapport van de Galan Groep staat:
“Door het scheiden van beleid en uitvoering ontstaat een rolverdeling die optimale omstandigheden
biedt voor het bereiken van doelmatigheid.” Is in uw ogen, mevrouw de wethouder, deze
doelmatigheid daadwerkelijk bereikt? Op welke manier?
“De kosten van ingekochte dienstverlening zijn voor rekening van elke gemeente afzonderlijk. De
beheersing daarvan vindt plaats door middel van door de gemeenten als opdrachtgever vast te
stellen contractvoorwaarden.” Bent u tevreden met de beheersing? Is aan alle contractvoorwaarden
voldaan?
“Gemeenten kunnen aanvullende afspraken met het Inkoopbureau maken” Heeft de gemeente
Rijswijk die gemaakt? Zo ja, waar bestaan die uit?
DE Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is de afgelopen jaren niet aangepast. De Galan Groep vindt
dat opvallend omdat er veel is veranderd. Waarom is dat nooit gebeurt? Zijn er plannen dit op korte
termijn wel te doen? Is er een geactualiseerd uitvoeringsprogramma beschikbaar? Kunt u dat delen?
Staat u achter alle aanbevelingen van de Galan Groep? Zo ja wat gaat er mee gebeuren? Zo nee
welke niet en waarom niet?
IB 19076 Eerste budget prognose
Dit gaat om een eerste budgetprognose over 2019, maar ik begrijp dat u maandelijkse
budgetprognoses krijgt. Hoe staan we er nu voor? Kunt u de maandelijkse prognoses, die u krijgt van
het inkoopbureau H10 met ons delen totdat de kosten goed onder controle zijn.
In hoeverre geven wij geld uit aan vermijdbare kosten? Geven wij bijvoorbeeld geld uit aan
interventies, die eigenlijk onder de zorgverzekeringswet, WLZ of Onderwijs vallen? Geven wij
bijvoorbeeld geld uit aan dyslexie?
Kunt u het regionale kostenbeheersings plan delen met de raad? Ik wil graag zien wat er regionaal en
lokaal gebeurt.
Kunt u een update geven over de mogelijke juridische procedure die Zorgaanbieders willen
aanspannen. Heeft het kortgeding al plaatsgehad? Wat wordt er gedaan dit te voorkomen? Zodra er
toch een kortgeding komt, wilt u ons direct op de hoogte brengen.

