Bijeenkomst RMB met de raden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon
op Zand: 28 september 2022, 19.00 – 21.30 uur in LocHal, Tilburg
De nieuwe inkoopronde jeugdzorg: goede koop of dure koop?
Geacht (steun)raadslid,
Op woensdag 28 september wil de rekenkamercommissie in Midden-Brabant
(RMB) graag met u in gesprek gaan over de rekenkamerbrief die wij u medio juli
hebben gestuurd over de inkoopstrategie jeugdzorg van de regio Hart voor
Brabant (zie hier).
In plaats van - per gemeenteraad - vier lokale informatiebijeenkomsten over
deze brief te organiseren, hebben wij ervoor gekozen om één gezamenlijke
bijeenkomst te organiseren voor de raadsleden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek
en Loon op Zand. U zult dus ook uw collega’s uit de regio gaan ontmoeten.
De inkoop van jeugdzorg bevindt zich momenteel in een afrondende fase met het
vaststellen van de contracten door de regio Hart van Brabant. De contracten
dienen aan de bestuurlijke uitgangspunten te voldoen die u vooraf in 2021 als
raadslid mede heeft vastgesteld. Een belangrijk doel van het nieuwe stelsel is te
komen tot een betere financiële beheersbaarheid, onder behoud van en liever
nog met een verbetering van de kwaliteit van de zorg aan jongeren.
In het complexe stelsel van de jeugdzorg waar professionele krachten (ambtelijk
en commercieel) met hun eigen visies en belangen gezamenlijk de kwaliteit van
de zorg bepalen is sturing geen eenvoudige opgave. Dit geldt overigens niet
alleen voor onze gemeenten en de regio Hart van Brabant. Bij iedere gemeente in
Nederland staan de raadsleden voor deze lastige taak.
Wij willen het daarom op 28 september 2022 met u vooral hebben over wat u als
raadslid kunt doen om de jeugdzorg mede te sturen. De RMB ziet namelijk
duidelijke aanknopingspunten voor u en uw mederaadsleden.
De RMB heeft dit initiatief genomen als onafhankelijke rekenkamercommissie,
met de taak om de gemeenteraden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op
Zand te ondersteunen.
Programma voor 28 september 2022:
19.00 – 19.30 uur Inloop/ontvangst/opening
19.30 – 20.15 uur Toelichting bevindingen Rekenkamerbrief
20.15 – 20.25 uur Raadsleden vormen groepen aan tafels
20.25 – 21.10 uur Groepsgesprek raadsleden-RMB over twee stellingen
21.10 – 21.30 uur Terugkoppeling en afronding
Graag willen we u verzoeken u aan te melden via het mailadres info@rkc-mb.nl
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem even contact op met onze
RMB-secretaris Kees van Rietschoten (rietcvr@gmail.com of 06 2887 1915).
Wij zien u graag op 28 september 2022 in de LocHal, Brokxlaan 1000, Tilburg
Met vriendelijke groet,
John Verhoeven, voorzitter

