Radenavond jeugd & inkoop
sociaal domein
Woensdag 20 juli 2022, van 19.30 tot 21.45 uur
via webinar te volgen

Geachte raadsleden,
Graag nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het online webinar op woensdagavond
20 juli 2022. Deze radenavond is gewijd aan twee onderdelen.
Jeugdhulp
Vóór de pauze staat jeugdhulp op het programma en heeft als thema ‘Samen de nieuwe bestuursperiode
in’. Onder leiding van Cindy de Koning maken we kennis met de leden en de nieuwe voorzitter van de
Bestuurscommissie Jeugd. Daarna krijgt u een korte presentatie over de onderdelen van de regionale
samenwerking op jeugdhulp. Tot slot presenteren we de definitieve jaarrekening jeugdhulp 2021.
Inkoop sociaal domein & stand van zaken
Na de pauze verbreden we onze horizon en krijgt u een introductie over de inkoop sociaal domein en de
stand van zaken. Hierbij is er ook de gelegenheid uw vragen hierover te behandelen.
Onderstaand vindt u het programma, de aanmeldknop en een link naar het webinar. Nogmaals van harte
welkom om deel te nemen!
Met vriendelijke groet,
Namens de Bestuurscommissie Jeugd, Regio Hart van Brabant
Dion Dankers, voorzitter

Theo Weterings

Frank van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

Aanmelden voor de radenavond

Programma

Bijeenkomst
Radenavond te volgen via webinar
Moderator
Cindy de Koning
19.25 - 19.30 uur
Digitaal ontvangst
19.30 – 19.35 uur
Welkom en toelichting op het programma

19.35 – 19.50 uur
Inleiding met de voorzitter van de Bestuurscommissie Jeugd en het voorstellen van de
nieuwe commissieleden
Vraaggesprek met Dion Dankers onder leiding van Cindy de Koning
19.50 – 20.05 uur
Presentatie Organisatie Jeugdhulp en het Uitvoeringsprogramma Jeugd
We nemen u in vogelvlucht mee in hoe jeugdhulp in regio Hart van Brabant georganiseerd is en in het
uitvoeringsprogramma. We onderzoeken en leren in de regio op verschillende manieren, waarbij we een
combinatie maken van enerzijds lokaal ervaringen opdoen en vervolgens regionaal uitrollen en anderzijds
regionaal starten met oog voor lokale impact. Dit doen we in de thema’s van ons gezamenlijke
uitvoeringsprogramma Samen met de jeugd:
- Ieder kind groeit veilig op
- Ieder kind voelt zich thuis op school
- Snel op de juiste plek
- Wonen doe je thuis
Meer informatie over het uitvoeringsprogramma vindt u hier
20.05 – 20.30 uur
De Planning & Control Cyclus en Jaarrekening Jeugdhulp 2021
De jaarrekening van de GR Regio Hart van Brabant - met daarin de jeugdzorgkosten- komt altijd later dan
de jaarrekening van de gemeenten. Dat komt door landelijke afspraken waardoor de jeugdzorgkosten niet
vanaf 1 januari, maar pas vanaf 1 april duidelijk zijn. Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt over hoe
gemeenten toch een zo goed mogelijk inzicht krijgen in welke kosten er verwacht worden. Coen de Pijper
(controller regio Hart van Brabant) neemt u mee in een presentatie en bespreekt het resultaat van de
Jaarrekening Jeugdhulp 2021.
Bijlage 1 – flyer Planning en control cyclus
20.30 – 20.45 uur
Pauze
20.45 – 21.45 uur
Introductie en stand van zaken Inkoop sociaal domein
De gemeenten in regio Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning voor de inwoners die dit
nodig hebben. Deze hulp moet nu en ook in de toekomst betaalbaar zijn voor de gemeenten. Voor
inwoners die gebruik maken van meerdere voorzieningen, willen wij dat zij geen last hebben van
verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier
zorg inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is.

Tijdens de radenavond zullen we u meenemen in de aanleiding, uitgangspunten en werkwijze t.a.v. de
nieuwe inkoop. Daarnaast zullen we u informeren over de stand van zaken van de aanbestedingen en een
doorkijk geven naar de 2e helft van 2022. Ook zullen we stilstaan bij de betrokkenheid van de raden tot op
heden en hoe wij de raden in dit inkoopproces informeren.
21.45 uur
Afsluiting
Webinar
Om deel te nemen aan het webinar klikt u op deze link. Tijdens het webinar kunnen directe vragen worden
gesteld via e-mail. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk vragen direct te beantwoorden. Vragen die
eventueel niet gelijk kunnen worden beantwoord, worden geregistreerd en op een later moment
beantwoord.
Graag vernemen wij of u deelneemt aan de webinar-radenavond. U kunt dit tot en met uiterlijk 17
juli via het online aanmeldformulier aan ons doorgeven.
Wij hopen u allen digitaal te verwelkomen op 20 juli.

Aanmelden voor de radenavond

Dit is een uitgave van Regio Hart van Brabant: het
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon
op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

