
Motie 

Onderwerp Toetsen aanbieders jeugdzorg 

Datum 7 november 2022 

Registratienummer 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 7 november 2022; 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 

Gehoord de beraadslagingen; 

Overwegende dat: 

• in de afgelopen jaren de uitgaven in het Sociale domein zijn gestegen, in het
bijzonder bij het taakveld van de Jeugdzorg;

• De raad erkenning heeft voor het feit dat ambtenaren zeer bevlogen zijn met de
Jeugdzorg en hier veel tijd en energie in steken;

• De raad vanwege haar controlerende rol wil vaststellen dat uitgaven in het
Sociale Domein – de Jeugdzorg in het bijzonder – effectief worden besteed;

• De raad wil vaststellen dat aanbieders in het Sociale Domein – de Jeugdzorg in
het bijzonder – onze burgers de juiste en volledige zorg verlenen zoals is
gecontracteerd;

• De accountant in het jaarverslag 2021 heeft geadviseerd "zelf de
prestatielevering vast te stellen voor in ieder geval de zorgaanbieders waarvan
geen gecontroleerde productieverantwoording wordt ontvangen en een
klachtenregister aan te leggen."

Verzoekt het college: 
• Vanaf 1 december 2022 een start te maken met het inrichten van een toetsend

mechanisme in het Sociaal Domein, te starten in het taakveld Jeugdzorg, waarbij
burgers –bij voorkeur telefonisch- bevraagd worden over de (1) kwaliteit van de
geleverde zorg door de zorgaanbieder (2) de communicatie van de
zorgaanbieder en (3) eventuele klachten van de zorgaanbieder;

• Tevens een prestatielevering met de aanbieder op te nemen en hierop te toetsen
• De resultaten hiervan te rapporteren aan de aanbieder van zorg, het gesprek

hierover met de aanbieder aan te gaan om zodoende verbetering van de zorg en
doelmatigheid van uitgaven te bewerkstelligen

• Bij goed functioneren van dit mechanisme de systematiek uit te breiden naar
andere taakvelden in het Sociale Domein;

• De raad periodiek te informeren over de voortgang van dit mechanisme
• Dit intern te organiseren, maar indien noodzakelijk een voorstel aan de raad voor

te leggen om de benodigde capaciteit te kunnen organiseren.

  en gaat over tot de orde van de dag. 
Ingediend door: 
Yvonne Nijhof  
CDA 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 7 november 2022 

De raad van Hof van Twente, 
De griffier, de voorzitter, 

mr. A. Venema drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 
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