Beantwoording vragen VVD over Regiovisie ‘Samen werken aan specialistische jeugdhulp’
Raadscommissievergadering van: 07-09-2021
Vraag
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1.

Op welke wijze is de regio en daarmee de gemeente Woudenberg
voornemens om Kwaliteitszorg en bewaking daarvan te monitoren van de
geleverde dienstverlening?

Wij gaan er vanuit dat uw vragen geen betrekking hebben op de huidige stand van
zaken maar op het toekomstbeeld dat zal ontstaan als gevolg van de uitwerking van
de regiovisie ‘Samen werken aan specialistische jeugdhulp’. We kunnen ons
voorstellen dat deze visie deze vragen bij u oproept. Deze vragen kunnen wij op dit
moment nog niet beantwoorden.
We staan aan de start van een regionaal inkoopproces aangaande specialistische
jeugdhulp, Wmo ambulante begeleiding & respijtverblijf en Opvang met noodzakelijk
verblijf (OMNV).
Voorafgaande is de regiovisie ‘Samen werken aan specialistische jeugdhulp opgesteld.
De vervolgstap van het inkoopproces is het opstellen van een inhoudelijke startnotitie.
In de startnotitie wordt het WAT bepaald (wat willen wij bereiken voor het betreffende
onderdeel). Ook wordt in deze notitie onder meer de inhoudelijke definities van de
gehanteerde begrippen, de opgave, de maatschappelijke doelstellingen en de
afbakening van de opgave beschreven. In het ‘Inkoopkader 2023 Jeugdhulp en Wmo
regio Amersfoort’ werken wij op hoofdlijnen het HOE van de inkoop uit en worden op
basis van de startnotities de uitgangspunten van de inkoop 2023 geschetst. Later dit
jaar vindt besluitvorming over het inkoopkader en de startnotitie plaats. Op dat
moment is er meer duidelijkheid over de antwoorden op een deel van uw vragen. Op
een ander deel komt meer duidelijkheid lopende de aanbesteding.

2.

Wat is hier in de norm en criterium?

Zie antwoord vraag 1.

3.

Op welke wijze zijn jongeren en verzorgers betrokken bij het vormgeven
van de regiovisie alsmede daaruit voortkomende eisen voor inkoop?

Tijdens het maken van de regiovisie ‘Samen werken aan specialistische jeugdhulp’ zijn
er verschillende gespreksrondes geweest met diverse partijen. De volgende partijen
die in deze ronde hebben meegedacht over de inhoud en hun input gegeven aan de
visie, zijn: de zorgaanbieders, cliëntenvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen.
Dit resulteerde in een conceptversie. Vervolgens is deze versie verspreid onder de
eerder beschreven partijen aangevuld met andere stakeholders en geïnteresseerden,
zoals de sociale teams en de advies- en participatieraden uit de regio. Om deze
partijen te ondersteunen in het geven van feedback op deze versie zijn er diverse
regionale voorlichtingsavonden georganiseerd waar de regiovisie en de inkoop is
toegelicht aan en besproken met gemeenteraadsleden, wethouders, leden van de
sociale teams en advies (en -participatie)raden sociaal domein. De ontvangen
feedback is in meegenomen in de laatste versie en er is een feedbackmatrix
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opgesteld zodat te herleiden is hoe de ontvangen feedback is verwerkt.
In de vervolgstappen van inkoop en verdere vormgeving blijven we belanghebbenden
betrekken.
4.

En op welke wijze wordt de belangen van jongeren hierin behartigd?

Zie het antwoord op vraag 3.

5.

Op welke wijze denkt het regionaal samenwerkingsverband de financiën
transparanter te maken? En heeft er een adequate risico analyse
plaatsgevonden op de impact voor de financiën van Woudenberg?

Zie antwoord vraag 1.

6.

En heeft er een adequate risico analyse plaatsgevonden op de impact voor
de financiën van Woudenberg

Zie antwoord vraag 1.

7.

Wanneer kan de raad een lokale visie en uitwerking op de regionale
afspraken verwachten?

Onze lokale visie staat gelijk aan de regiovisie die nu voor u ligt. De uitwerking van de
regionale afspraken worden niet in 1 plan aan u voorgelegd. De komende periode
worden onderdelen uit deze visie in verschillende lokale sociale opgaves verwerkt.

8.

Op welke wijze gaat de gemeente sturen op kwaliteit, inkoop en financiën?
Alsmede de processen die zorgdragen voor sturing?

Zie antwoord vraag 1.

9.

Op welke wijze wordt de raad tijdig geïnformeerd over financiële
voortgang? En hoe vaak per jaar?

Dit gebeurt binnen de gebruikelijke P&C cyclus.

10. Hoe verhouden de regionale visies zich tot het college nota en de
bezuinigingsdialoog? Hier over valt niks terug te vinden.

Bij de uitwerking van de regiovisie in het inkoopproces en de aanbesteding
specialistische jeugdhulp worden de uitkomsten uit de bezuinigingsdialoog
meegenomen.

