AMENDEMENT
Nummer: 10-1

De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare vergadering op 10 juli 2014, ter behandeling
van agendapunt van de raad nr. 10, zijnde: ‘Nota Sturing en Bekostiging Jeugdhulp 2015 - 2018’,

besluit:
“Beslispunt 2: Beleggen en delen verantwoordelijkheid
Gemeenten beleggen de opdracht voor het regionaal accounthouderschap voor de bovenlokale
vormen van jeugdhulp voor 2015 en 2016 bij Regio Noord-Veluwe
e
In het 1 kwartaal van 2017 zal dit accounthouderschap worden geëvalueerd en zullen voor de
Kadernota van 2018 colleges in de gelegenheid worden gesteld veranderingen daarin door te voeren.
De verantwoording en rapportage van beleidsinformatie aan de colleges gebeurt op de in RNVverband gebruikelijke wijze.”
te vervangen door:
“Beslispunt 2: Beleggen en delen verantwoordelijk
Gemeenten beleggen de opdracht voor het regionaal accounthouderschap voor de bovenlokale
vormen van jeugdhulp voor 2015, 2016 en 2017 bij de Regio Noord-Veluwe (RNV). In het eerste
kwartaal van 2017 zal dit accounthouderschap worden geëvalueerd en zullen voor de bespreking en
besluitvorming van de Kadernota 2018 colleges en gemeenteraden in 2017 in de gelegenheid worden
gesteld veranderingen daarin door te voeren. De verantwoording en rapportage van beleidsinformatie
aan de colleges gebeurt op de in RNV-verband gebruikelijke wijze.”
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Constaterende dat de zes gemeenten binnen de RNV gekomen zijn tot solidariteitsafspraken bij de
bekostiging en uitvoering van de jeugdhulp, waarbij deze afspraken gelden voor drie jaar en na
evaluatie nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. De realisatie van de opdracht tot inkoop en
bekostiging als regionale uitvoeringsopdracht, ook wel accounthouderschap genoemd, wordt belegd
bij de RNV en vooralsnog geldt voor een periode van twee jaar. Alleen met dat dit
accounthouderschap in het eerste kwartaal van 2017 zal worden geëvalueerd en colleges en
gemeenteraden in het tweede kwartaal van 2017 gelegenheid krijgen veranderingen in de Kadernota
2018 door te voeren, is formeel niet vastgelegd door wie het accounthouderschap in 2017 wordt
uitgevoerd. Naar onze mening is de opzet, financiering en inrichting van het accounthouderschap bij
de RNV een logische en verstandige keuze en geeft de evaluatie over een periode van twee jaar
voldoende inzicht. Echter is het evalueren van dit accounthouderschap in het eerste kwartaal van
2017 tegenstrijdig met het te nemen besluit om het accounthouderschap te laten gelden voor een
periode van twee jaar. Omwille van de voortgang van het accounthouderschap – al dan niet met
voortzetting bij de RNV – vraagt ons inziens om een evaluatie binnen de daartoe besloten termijn,
waarbij deze termijn uitgebreid dient te worden naar drie jaar om zo een vacuüm in de uitvoering van
het accounthouderschap te voorkomen.
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