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Nr.
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Onderwerp
2245455 - Informerende
brief gemeenteraad over
stand van zaken inkoop
zorg en ondersteuning
vanaf 2019

Besluit
Via bijgaande brief de gemeenteraad informeren
over de stand van zaken inkoop van zorg en
ondersteuning per 2019.

Publieksvriendelijke samenvatting
Ruim vier jaar geleden kochten de 14 Twentse gemeenten voor
het eerst de zorg en ondersteuning in, om de nieuwe taken die per
1 januari 2015 naar de gemeenten kwamen goed te kunnen
uitvoeren. De meeste contracten met deze aanbieders van de zorg
en ondersteuning lopen dit jaar af. Het gaat dan om de inkoop van
jeugdhulp in de breedste zin van het woord, van opvoedhulp en
geestelijke gezondheidszorg tot jeugdreclassering en
jeugdbescherming. Maar ook om het inkopen van dagbesteding/
dagopvang, individuele begeleiding en kortdurend verblijf.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

De afgelopen twee jaren is hard gewerkt aan het vormgeven van
een nieuw model, dat de basis moet vormen voor de inkoop per
2019. Eerder al heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd
over dit nieuw ontworpen ‘Twents model’ voor de inkoop van
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
Omdat wij aan de vooravond staan van het publiceren van de
bestekken, vindt het college het tijd de gemeenteraad weer op de
hoogte te stellen van de stand van zaken van de inkoop.
18-6-2018

A02

2248994 - Annotatie Brief aan Raad betreft
Algemene
Ledenvergadering VNG IBP

- Instemmen met bijgevoegde raadsbrief

Op woensdag 27 juni vindt de Algemene Ledenvergadering
(verder ALV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten plaats
(verder VNG). De VNG behartigt onder andere de belangen van
gemeenten binnen de afspraken met het Rijk. Tijdens de ALV van
27 juni wordt gestemd over meerdere onderwerpen waar
afspraken tussen de VNG en het Rijk centraal staan (o.a. het IBP).
In deze brief schetst het college haar standpunt en inzet.

Mariska ten
Heuw

Het college is niet tevreden met het akkoord dat voor ligt. Het
bevat geen oplossing voor de structurele tekorten in het sociaal
domein. Dit was namelijk vooraf wel de inzet van de besprekingen
met het Rijk en de opdracht die VNG van de gemeenten had
gekregen. Deze oplossing is wel noodzakelijk om de ambities van
het coalitie-programma, maar ook de ambities van het IBP te
verwezenlijken. Het college overweegt dan ook bij de ALV van 27
juni niet met het IBP in te stemmen om zodoende een duidelijk
signaal af te geven richting de VNG. De inzet is dat de VNG op
basis van dit signaal alsnog met het Rijk komt tot een oplossing
van de structurele tekorten in het sociaal domein.
18-6-2018

B01

2246755 - Aantrekken
langlopende geldleningen

Instemmen met het aantrekken van:
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Periodiek informeren we het college over de stand van zaken
m.b.t. treasury. We voorspellen op basis van verwachte

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
1) Geldlening € 10 mln., fixe, storting direct,
looptijd 5 jaren, rente van maximaal 0,7%
2) Geldlening € 10 mln., lineair, storting direct,
looptijd 10 jaren, rente van maximaal 1%
3) Kasgeldlening van maximaal € 24 mln. voor 3
maanden, rente maximaal 0%

Publieksvriendelijke samenvatting
kasstromen de financieringsbehoefte voor de komende jaren en
doen voorstellen voor het beheersen van het renterisico. De
bedragen die we voor de komende jaren in ieder geval nodig
hebben om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen blijven
voldoen willen we in de vorm van 2 leningen van elk € 10 mln.
aantrekken.

Portef.h.

Met terugwerkende kracht besluiten de volgende
kasgeldleningen aan te trekken:
- 15-01-2018: € 20 mln. looptijd 1 maand
- 15-02-2018: € 35 mln. looptijd 1 maand
- 15-03-2018: € 35 mln. looptijd 1 maand
- 16-04-2018: € 50 mln. looptijd 2 maanden
5-6-2018

A02

2244008 - Eerste
beleidsrapportage 2018
Berap

De raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage
2018;
2. de begroting 2018 te wijzigen op basis van het
overzicht financiële afwijkingen;

Aldus vastgesteld,

Pagina 2 van 2

Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de
inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de
begroting 2018. Met name de nadelige ontwikkelingen binnen het
sociaal domein bepalen het beeld van deze beleidsrapportage. Per
saldo resteert er na deze Eerste Beleidsrapportage (€6.178
nadelig) een begrotingstekort van € 5.871.

Mariska ten
Heuw

