
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  17 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  René de Groot, Algemene zaken  

Onderwerp:  Notitie Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente in relatie tot het 
ongevraagd advies van de Wmo Raad, neergelegd in een brief van de 
heren Kruse en Haanepen. 

 

 

1. Aanleiding 

Op  3 september is, na een technisch beraad op 21 augustus,  in uw commissie algemeen de 

notitie Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente behandeld. Inmiddels heeft de Wmo Raad een 

ongevraagd advies over deze notitie uitgebracht.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Op dit moment voert Arcon in opdracht van het college een onderzoek uit naar de manier 

waarop cliëntenparticipatie voor jongeren het best georganiseerd kan worden. Om die reden is 

deze notitie niet aan de Wmo Raad voorgelegd. Op basis van de resultaten van het onderzoek 

van Arcon vindt overleg plaats met  de Wmo Raad over hun positie bij de cliëntenparticipatie 

jeugd. De betrokkenheid van de Wmo Raad bij dit onderwerp is bekend. 

 

Inmiddels is er ambtelijk contact geweest met de heer Kruse van de Wmo Raad. Een afspraak 

voor verder inhoudelijk overleg is gemaakt voor vrijdag 11 oktober. In dat overleg zal aan de 

orde komen hoe het advies van de Wmo Raad precies geduid moet worden. 

 

Uit het telefonisch contact is in elk geval duidelijk geworden dat de brief van de Wmo Raad 

beoogd heeft het belang te benadrukken van een goede voorbereiding van de transitie en de 

bestuurlijke aandacht hiervoor. Het is niet de bedoeling om vaststelling van deze notitie door 

de gemeenteraad te vertragen. Dit is ook niet nodig omdat in het kader van de jeugdzorg in het 

algemeen en de regionale samenwerking in het bijzonder nog veel geregeld en afgesproken 

moet worden.  
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Dit biedt naar de toekomst nog voldoende ruimte om het advies van de Wmo Raad, door hen 

toegelicht en met hen doorgesproken, bij de verdere ontwikkeling te betrekken. 

 

3. Conclusie 

De brief van de Wmo Raad is aanleiding geweest om met hen in overleg te gaan. Vaststelling 

van de notitie door uw Raad hoeft hierdoor niet vertraagd te worden.  

 

 

 

 

 

 


