
 

“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:  11 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Lisanne van Geen, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Organisatieplan OZJT 

 

1. Aanleiding 

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en voor een 

groot aantal uit de AWBZ gedecentraliseerde taken. Het Rijk heeft daarbij als voorwaarde 

gesteld dat gemeenten op onderdelen met elkaar samenwerken. De 14 samenwerkende 

gemeenten in Twente (Samen14) hebben onderzocht welke bestuurlijke vorm voor de 

gezamenlijke uitvoering van jeugdhulptaken en taken rond maatschappelijke ondersteuning 

voor Twente passend kan zijn. Eerder dit jaar is op basis van het eindadvies uit de notitie over 

de positionering van regionale jeugdhulptaken in Twente door uw Raad in essentie besloten 

dat er voor de uitvoering van jeugdhulptaken en maatschappelijke ondersteuning (Wmo/Awbz) 

een nieuwe organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) met een eigen (nieuwe) 

Bestuurscommissie zal worden ingericht, onder gastheerschap van Regio Twente. Dit besluit 

zal worden geformaliseerd in de Regioraad van 12 november 2014. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Ter voorbereiding op de formele vorming van OZJT is de aangestelde kwartiermaker aan de 

slag gegaan met de verdere uitwerking van de inrichting van het OZJT. Het bijgevoegde 

Organisatieplan Zorg en Jeugdhulp Twente en de bijbehorende begroting is hiervan het 

resultaat. Aangesloten wordt bij de kaders die door uw raad gesteld zijn rond positionering 

jeugdhulp in Twente en de besluitvorming rond de taken die in de Regeling Regio Twente 

opgenomen worden. Ons College heeft op 11 november 2014 ingestemd met het Organisatie-

plan Zorg en Jeugdhulp Twente, inclusief de kostenbegroting. Inzet is een kleine slagvaardige 

efficiënte organisatie. Tevens wordt hiermee de Twentse samenwerking Samen14 verlengd tot 

de evaluatie in 2017. 

 

Het organisatieplan koerst naar een kleine en flexibele OZJT. 
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Het OZJT zal een lichte organisatie worden met zo min mogelijk personele capaciteit. Dit is 

onder meer mogelijk doordat een aantal inhoudelijke taken buiten de organisatie wordt 

weggezet. Het OZJT is opdrachtgever en coördinator van deze opdrachten.  

 

Dit is nu meer specifiek ingevuld door de regie/het accounthouderschap richting Veilig Thuis 

Twente neer te zetten en gebruik te gaan maken van het Kennispunt Twente. Inkoop/ 

prestatiemanagement en (met name strategisch) contractmanagement is eveneens 

opgenomen om samen ervaring op te doen in de nieuwe markten met de nieuwe partners, 

zorg te dragen voor coördinatie/afstemming in nauwe afstemming met gemeenten en aldus 

gegevens/ input te verzamelen voor de vervolgcontractering. Zie voor een nadere toelichting 

het organisatieplan OZJT (bijlage). 

 

Het OZJT vormt een organisatie naast en met het samenwerkingsverband Samen14. De 

afgesproken geformaliseerde samenwerking binnen de regio (het OZJT) wordt zo verbonden 

met een bredere vrijwillige samenwerking met gemeenten aan zet (Samen14) dat volop in 

actie is om de gestelde doelen te halen, kennis te delen, kwaliteit te verhogen en kwetsbaar-

heid te verminderen. Samen14 is een drager van een kleine lichte OZJT-organisatie. Dit 

laatste maakt een ontwikkelmodel mogelijk en geeft het ook ruimte om bij de evaluatie in 2017 

te kijken naar de positionering mede in relatie tot de jeugdgezondheidszorg. 

 

Begroting 2015 

In het organisatieplan staat een begroting. De begroting omvat een totaalbedrag van 

€ 1.363.000,00. Het bedrag wordt verdeeld over de 14 gemeenten op basis van het 

inwoneraantal. Voor Hof van Twente komt de bijdrage daarmee op € 54.879,30. De dekking is 

een lokale aangelegenheid en de kosten worden ten laste gebracht van de uitvoerings-

budgetten jeugdzorg en Wmo.   

3. Vervolg 

Na goedkeuring van de 14 Twentse gemeenten wordt gestart met de implementatie om ook 

tijdig operationeel te zijn voor 1 januari 2015.  

 

Voor Samen14 zal ten behoeve van 2015 wederom een Agenda worden opgesteld zodat 

helder wordt welke opbrengsten worden verwacht. Wij zullen de raad blijven informeren over 

de voortgang van OZJT/Samen14. 

 

 

 

 

 

 


