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Amendement samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda

2017=2030
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.23 oktober 2018, overwegende dat:
e In het raadsvoorstel inzake samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda wordt voorgesteld
m.i.v. 2019 10 jaar lang 60.000 euro perjaar hiervoor beschikbaar te stellen, zijnde in totaal 600.000
euro;

o Uit de concept-meerjarenbegroting zoals die in nove ber wordt behandeld in de ge eenteraad blijkt
dat Cranendonck zich gesteld ziet voor forse financiële uitdagingen;
o De behandeling van die begroting in november a.s. bij uitstek het moment is om een integrale afweging
te maken tussen uitgaven en inkomsten, waaronder mogelijke bezuinigingen en investeringen;
e Het niet verstandig lijkt vooruitlopend op de begrotingsbehandeling al een meerjarige verplichting aan
te gaan en die dus geen onderdeel meer te laten uit aken van de integrale afweging;
« Het bovendien ook niet nodig lijkt het besluit per heden te nemen daar uitstel van drie weken niet op
onoverkomelijke problemen stuit;

Besluit de besluitvorming over het raadsbesluit behorende bij de samenwerkingsovereenkomst
bereikbaarheidsagenda 2017-2030 uit te stellen tot 13 november 2018 en te betrekken bij de vaststelling van de
begroting 2019 e.v.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement ge edsvlsie Meerlan en fii
De raad van de gemeente Cranendonck n vergadering bijeen d.d.23 oktober 2018, overwegende dat:
o Duurzaamheid een van de hoekstenen is van het raadsprogramma 'Samen Doen ;
© In de gebiedsvisie Neerlanden II, de kroon op Maarheeze, de ambities op het terrein van
duurzaamheid onvoldoende concreet zijn uitgewerkt en de tekst soms erg veel ruimte laat voor
verschillende interpretaties;
© De Neerlanden II ook een echte kroon zou moeten zijn op de duurzaamheidsambities van
Cranendonck en de laatste uitbreidingslocatie is in de kern Maarheeze;
© Een energieneutrale wijk, een wijk waarin alle energiegebruik in en door de wijk(bewoners) wordt
gegenereerd door voorzieningen binnen de wijk, inmiddels geldt als een duidelijke standaard in deze;

Besluit onderdeel 2 van het raadsbesluit behorende bij de gebiedsvisie Neerlanden II als volgt aan te vullen:
en aan het programma van eisen qua duurzaamheid toe te voegen dat Neerlanden II tenminste een

energieneutrale wijk wordt

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement, behorend bij Agendapunt 9 Raadsvoorstel: Beheersmaatregelen jeugdzorg 2e lijn

( budgetplafonds)
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 23 oktober 2018,

Overwegende dat:
» Door extreme kostenoverschrijdingen in het sociaal domein beheersmaatregelen noodzakelijk
zijn.
o De gemeenteraad gebaat is bij monitoring en sturing om rip te krijgen op de financiën en indien
nodig beleid aan te kunnen passen.
«> Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2017 een motie Zicht op zorg aangenomen
is door alle fracties met uitzondering van CA! waarin het College verzocht werd ons lx per
kwartaal te informeren over het gebruik en de inzet van zorg ( vallend onder jeugdhulp, WMO en
participatie) in Cranendonck, zoals opgenomen in bijlage 6 van Memorie van Toelichting
Begroting 2018, inclusief de financiële ertaling daarvan.
e Meerdere verzoeken om monitoring en cijfers onvoldoende resultaat opgeleverd heeft.

Besluit:
een tweede bullet toe te voegen aan het besluit van bovengenoemd raadsvoorstel met de
volgende inhoud:
2. De raad per kwartaal te informeren over het gebruik en inzet van zorgaantallen en de daarmee

gemoeide financiën , om indien budgetoverschrijding dreigt TIJDIG AATREGELEN TE KUN E
NEMEN ( m.i.v. 1 jan. 2019)
En gaat over tot de orde van de dag,
Namens de Fractie Pro6, Namens CDA Cranendonck, Namens VVD Cranendonck,
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Motie: Sturen met berichtenverkeer Jeugdhulp
De raad van de gemeente Cranendonck bijeen in vergadering op 23 oktober 2018,
behandelend agendapunt Beheersmaatregelen Jeugdzorg 2e lijn (budgetplafonds);

Overwegende dat:
® Er landelijk berichtenverkeer is ingericht voor onder eer de 2e lijns Jeugdhulp (iJW)
waar jeugdhulpregio s gebruik van kunnen maken;
o Het werken met dit berichtenverkeer, door zo el aanbieders van 2e lijns Jeugdhulp als
gemeenten, veel data oplevert over de toewijzingen van jeugdhulp (zoals wie levert welke
hulp, omvang van de hulp, start- en einddatum);
o Onder andere voor het monitoren van de uitputting van de budgetindicaties per aanbieder,
inzicht nodig is in de aangegane verplichtingen met de aanbieders en de verzilvering van

de hulp;
e Door onze gemeente wordt geïnvesteerd in ZorgNed om sturingsinformatie te verzamelen,
en deze afhankelijk is van de informatie die aanbieders invoeren in het landelijke
berichtenverkeer iJW;
e Het zonder de medewerking van alle aanbieders aan het landelijke berichtenverkeer
onmogelijk is om betrouwbaar zicht te hebben op de aangegane verplichtingen met
aanbieders en de verzilvering van de hulp en dit zicht essentieel is voor onder andere het
werken met budgetplafonds en budgetindicaties;
o Nu niet alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders werken met het landelijke
berichtenverkeer;
e Het nu in de contracten met de aanbieders niet als verplichting is opgenomen dat een
jeugdhulpaanbieder verplicht werkt met het landelijke berichtenverkeer;
Roept het college op:
e In de contracten met jeugdhulpaanbieders per 2019 het werken met het landelijke
berichtenverkeer (iJW) als harde verplichting op te nemen;
® Op deze verplichting te sturen door contractmanagement;
o Met het inzicht in de aangegane verplichtingen met jeugdhulpaanbieders (op basis van
zorgtoewijzingen) en het inzicht in de verzilvering van de hulp (op basis van facturen/
declaraties), te sturen binnen de financiële kaders;
e Deze motie toe te sturen aan de gemeenteraden en colleges van de andere 10 gemeenten

in onze inkoopregio voor Jeugdhulp.
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En gaat over tot de orde van de dag.
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