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Voorstel 

1. Geen zienswijzen indienen tegen de voorgestelde kostenuitzetting van de Begroting van 

OZJT en VTT; 

(geanonimiseerd)

2. De kostenuitzetting tot een bedrag van € 36.500,- meenemen bij de 2e Berap 2020. 

Argumenten 

Aanleiding 

Op 28 oktober 2020 behandelt het algemeen bestuur van Regio Twente tijdens zijn 

vergadering de uitzetting van de programmabegroting 2020 Veilig Thuis Twente (VTT) en 

Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), onderdeel van Regio Twente. In artikel 

59 lid 5 juncto lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat bij 

wijziging van de begroting deze acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden, deze wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit 

om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hiertegen in te dienen. 

Middels dit raadsvoorstel informeren wij u over de kostenuitzettingen (onder verwijzing naar 

bijgevoegde stukken) en over onze overwegingen om hiermee in te stemmen en u voor te 

stellen geen zienswijze in te dienen. 

Overigens is de in de brief van het OZJT genoemde termijn van 9 september voor het 

indienen van een zienswijze door tussenkomt van uw gríffie verschoven naar 18 september. 

Dit betekent wel dat er op 15 september door uw raad een besluit genomen moet worden, wil 

een eventuele reactie/ zienswijze nog van waarde zijn,. 

Kostenuitzetting OZJT 

Deze kostenuitzetting heeft te maken met een viertal concrete onderwerpen: 

1. _ juridische kosten. Deze worden vooral gemaakt bij het beëindigen van contracten met 

aanbieders die tekort schieten op het gebied van kwalliteit en/of rechtmatigheid. Nu 

vindt nog kostenverrekening per casus plaats. Voorstel is om het structureel in de 

begroting op te nemen. 

2. extra capaciteit administratieve ondersteuning om de tussentijdse inschrijvingen inkoop 

op tijd en goed te kunnen beoordelen. 

3. _ extra middelen voor kennispunt Twente om te kunnen voldoen aan een aantal wensen 

van OZJT en gemeenten met betrekking tot het genereren van managementinformatie. 

4.  een bedrag voor voor verplichte extra beveiligingsmaatregelen (tweetraps 

authentificatie) van de Twentse Monitor Sociaal Domein door Kennispunt. 



Wij vinden deze kostenuitzettingen noodzakelijk. Hierbij hebben wij meegewogen dat OZJT 

sinds de oprichting in 2013 geen uitzetting van de begroting kent afgezien van loon- en 

prijsindexatie. De portefeuillehouder heeft ook in de bestuurscommissie OZJT inhoudelijk 

ingestemd met deze maatregelen. Voor Hof van Twente gaat het in totaal om een 

kostenuitzetting van afgerond € 2.500,- voor 2020 en afgerond € 4.000,- voor 2021 en 

verder. 

Kostenuitzetting VTT 

Deze kostenuitzetting heeft te maken met de uitbreiding van de formatie van VTT met 6 

formatieplaatsen structureel per 1-1-2021. Hiermee wordt een al lang lopende discussie over 

de omvang van de formatie van VTT in relatie tot de hoeveelheid werk afgerond. Over de 

wachtlijstproblematiek en het uit te voeren onderzoek in opdracht van de 14 gemeenten 

hebben wij u geïnformeerd in de raadsbrief van 21 januari 2020 (zie bijlage). De nu 

voorliggende begrotingswijziging is gebaseerd op dit onderzoek. 

Net als de bestuurscommissie OZJT onderschrijven ook wij de uitkomsten van dit onderzoek 

en zijn wij van mening dat de uitbreiding van de formatie noodzakelijk is om te komen tot een 

duurzame oplossing. Dit draagt bij aan het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling waarbij er aandacht is voor herstel en borging naar duurzame veiligheid. 

Het gaat ook om de veiligheid van onze inwoners die geconfronteerd worden met huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Om deze reden adviseren wij u geen zienswijze in te dienen. 

De extra kosten bedragen voor onze gemeente afgerond maximaal€ 32.500,- structureel per 

jaar per 1-1-2021. Vanuit het Rijk worden er structureel extra middelen voor aanpak huiselijk 

geweld en kindermishandeling beschikbaar gesteld aan gemeenten. In de 

septembercirculaire 2020 zal het Rijk naar verwachting duidelijkheid geven over de hoogte 

en de voorwaarden van deze extra middelen. De bestuurscommissie OZJT geeft aan dat zij 

gaan bespreken in hoeverre deze middelen ingezet worden voor het dekken van 

bovengenoemde kosten. Onze inzet zal zijn dat deze middelen hiervoor zoveel als mogelijk 

ingezet worden. 

Risico’s 

Dit voorstel kent geen specifieke risico's. 

Alternatieven 

Het alternatief is om wel een zienswijze in te dienen indien uw raad het niet of niet volledig 

eens is met het voorstel. Uw zienswijze wordt dan betrokken bij de behandeling van deze 

begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente op 28 

oktober 2020. Vervolgens wordt op basis van stemming in het Algemeen Bestuur conform de 

daarvoor geldende spelregels bepaald of de begrotingswijziging doorgaat of niet. 

     

Vervolg 

De Regio Twente wordt geïnformeerd over uw besluit. Verdere behandeling vindt plaats in 

het Algemeen Bestuur van de Regio Twente zoals hierboven omschreven. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de bugemeester, 

   
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

drs. D. Lacroix fsHA.M. Nauta-van Moorsel MPM 


