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Voorstel besluit AB 
Governanceonderzoek 

aan: Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd 
van: Dagelijks Bestuur 
datum: 24 september 2020 
onderwerp: Voorstel besluit AB over aanbevelingen AEF 

Geacht AB, 

9 juli heeft het bestuur de eerste conceptrapportage en samenvattende adviesbrief van AEF 
besproken aangaande het onderzoek ‘Governance Jeugdzorg ZHZ’. In de afgelopen twee 
maanden heeft AEF op basis van een ronde langs de individuele gemeenten de aanbevelingen 
aangescherpt en op vrijdag 18 september jl. heeft het bestuur opiniërend de bijgestelde 
concepten besproken ((a) Samenvattend schema ‘in één oogopslag’, (b) Samenvattende 
Adviesbrief, (c) Bijlage onderzoeksrapportage).  

AEF beveelt op zeven hoofdlijnen verbetering aan en vertaalt deze naar acties voor 
gemeenten, SOJ, SJT en aanbieders: 
1. Meer lokale sturing op inhoud, beter en ander opdrachtgeverschap / opdrachtgeverschap, 

betere tripartite samenwerking 
2. Meer halen uit samenwerking gemeenten: verbinding met aanpalende sectoren, samen 

preventie professionaliseren, leren van elkaar, meer uitwisselen 
3. Afbakening en definitie van jeugdzorg, komen tot normalisering en een eenduidige 

definitie die als basis voor de regionale samenwerking geldt 
4. Betere BI (business intelligence) en sturingsinformatie, ook prognose-informatie (w.o. per 

gemeente), afspraak over control-audits op dossiers 
5. Betere beheersing van de kosten (efficiënte systeemkosten, efficiënte inzet hulp en zorg, 

beheersing door gemeente):  
- Gezamenlijk ontwikkelagenda  
- Toegang intelligenter overwegen, meer normaliseren 
- Betere AOIC en meer samen verantwoordelijk voor intelligentere zorg 

(controlemechanismen invoeren, realistisch begroten, clustering aanbieders 
gezamenlijk verantwoordelijk maken, aanpak zorgfraude)  

- Efficiëntie van zorginkoop, contractmanagement en administratieve afhandeling 
6. Standvastig zijn, keuzes maken, goed communiceren 
7. Organisatie- en governance gevolgen goed invullen (zie de daarvoor gedane 

aanbevelingen). 
 

Besluit AB  24 september 2020 

Het AB heeft kennis genomen van de aanbevelingen en de rapportages van AEF: (a) het 
samenvattend schema ‘in één oogopslag’, (b) de samenvattende Adviesbrief, en (c) de bijlage 
onderzoeksrapportage (versies van 23 september 2020). 

Het AB besluit: 

1. De aanbevelingen van AEF vast te stellen als kaderstelling voor de doorontwikkeling van 
de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdzorg ZHZ. 
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2. De Colleges B&W te vragen om conform de aanbevelingen van AEF hun lokale visie op het 
sociaal domein te actualiseren. En daarin in elk geval op te nemen hun visie op en ambities 
rond de jeugdzorg inclusief uitspraken over:  
a. opdrachtgeverschap aan SJT door de gemeente 
b. opdrachtgeverschap aan SOJ (ter sturing van de te contracteren jeugdzorgaanbieders) 
c. uitwisseling met de lokaal actieve huisartsen  
d. uitwisseling met partners van aanpalende beleidsterreinen (WMO, Veiligheid, 

Onderwijs, e.d.) waarmee een meer integrale jeugdzorg kan worden gerealiseerd. 

Het DB op te dragen deze visies vanuit de colleges samen te brengen als basis voor het vervolg. 

3. Het DB op te dragen om de SOJ-aanbevelingen op het vlak van governance, beleid en 
uitvoering, zoals opgenomen in het implementatieschema, ter hand te laten nemen. En 
over de voortgang en de eventuele consequenties regelmatig aan het AB te rapporteren. 

4. Dat in het belang van een eenduidige aansturing binnen de gemeenschappelijke regeling 
en het versterken van de verbinding tussen SOJ en de andere onderdelen van de DG&J het 
wenselijk is dat de SOJ onderdeel integraal onderdeel gaat uitmaken van de DG&J. 
Waarbij wordt vastgesteld dat de begrotingen wel gescheiden blijven. Draagt het DB op 
een voorstel  en het daarvoor benodigde besluitvormingsproces te laten voorbereiden.  

5. Dat de aansturing van de SJT andere contractafspraken vraagt. Dat daarom pro-forma het 
contract met de SJT per 31-12-2020 wordt opgezegd. Daarmee wordt 2021 een 
overbruggingsjaar waarin in de directeur SJT gevraagd wordt de SJT-aanbevelingen ter 
hand te nemen. En om samen met de gemeenten en de SOJ een nieuw meerjarig contract 
uit te werken naast een dienstverleningsovereenkomst met elk van de 10 gemeenten.  

6. Dat het AB zich meer wil richten op de aansturing van de meer strategisch/tactisch 
regionale vraagstukken en dat het Netwerk-MTplus daar in belangrijke ondersteunende rol 
bij kan spelen. En vraagt daarom de Colleges B&W om aan het Netwerk-MTplus te op te 
dragen te komen met een voorstel hoe de aanbevelingen en besluiten geïmplementeerd 
kunnen worden. En daarbij ook de verbinding te leggen met het project Inkoopkader en de 
aanbevelingen van het Aanjaagteam. Het Netwerk-MTplus wordt ook gevraagd om aan te 
geven wat de randvoorwaarden zijn en of daaraan door alle gemeenten kan worden 
voldaan (uitvoeringstoets).  

7. De gemeenteraden om hun zienswijze te vragen over de punten 4 en 5.  

 

 

Bijlagen 

De rapportages van AEF (versies van 23 september 2020):  
(a) het samenvattend schema ‘in één oogopslag’ 
(b) de samenvattende Adviesbrief 
(c) de bijlage onderzoeksrapportage. 
 


