4. Afdoening ingekomen stukken aan de raad

Lokaal Dijk en Waard
Antwoord
Reeds beantwoord
bijeenkomst

Nr
1

Vraag

2

D06 Raadsmemo Voortgang
ontwikkeling Jeugdbescherming
Vervolgens moesten zij in
samenwerking met de regio’s een
verbeterplan opstellen.
Vraag:
Kunnen wij een kopie van dat
verbeterplan ontvangen?

D05 Terugblik
invulling wettelijke taken
sociaal domein
Uitkomsten worden
meegenomen in de visie en
kaders sociaal domein in
eerste en tweede kwartaal
2021.
Vraag: wanneer komt het
voorstel in de raad.

De voortgangsrapportage van
oktober 2020, concluderen de
inspectie dat er stappen zijn gezet,
maar ook dat het beter moet.
Vraag:
kunnen wij dat voortgangsrapport
ontvangen?
Zo niet:
Kunt u een opsomming geven op
welke onderdelen er al stappen zijn
gezet?
Kunt u een opsomming geven van
de onderdelen waar het beter
moet?
Begin maart komt de inspectie met
haar landelijke eindrapport.
Vraag:
Hoe worden we daarvan op de
hoogte gehouden?
3

D07 Oplevering fase 2
JeugdzorgPlus en inspectie
Antonius
Blz. 1. In het addendum dat ten
grondslag ligt aan de
contractverlenging.
Vraag:
Van welke datum is het addendum?
In het addendum zijn derhalve

1. De verbeterplannen zijn afspraken tussen de GI’s en
de inspectie. Aan de gemeente wordt gerapporteerd via
de openbare inspectierapporten.

2. Het rapport van 20 oktober jl. kunt u vinden via:
https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2020/10/15/
voortgangsrapportage-kwetsbare-kinderenonvoldoende-beschermd

3. Er komt een landelijk eindrapport van de Inspectie,
naar verwachting is dat rond de zomer gereed. In die
rapportage worden alle 16 landelijk werkende GI’s
meegenomen. Zodra dit rapport beschikbaar is, zullen
we u hiervan op de hoogte stellen.

1. Het addendum is in werking getreden bij de
verlenging van het contract met Horizon op 4 februari
2021 tot 4 februari 2023.

concrete afspraken gemaakt
waarmee Horizon verplicht werd om
diensten uit fase 2 te realiseren.
Vraag:
Was de inschrijving van 14
september 2018 onvolledig en niet
toereikend voor een adequate zorg
en behandeling zodat een
addendum noodzakelijk was voor
verlenging?

Vraag:
Hoeveel deskundige inspecties c.q.
schouwen zijn er voor het
addendum uitgevoerd, ter controle
van de uitvoering van de
overeenkomst van 14 september
2018?
Blz. 1. Op 15 januari 2021 heeft een
ambtelijke werkgroep een schouw
gedaan.
Vraag:
Was de samenstelling van de
ambtelijke werkgroep van dien aard
dat er sprake is van specifieke
deskundigheid in de verschillende
disciplines? Deskundig ook in die
zin dat zij ook het resultaat kunnen
beoordelen?
Blz. 1. Op basis van informatie en
wat de werkgroep heeft gezien kan
gesteld worden dat de diensten
gerealiseerd zijn en de
onderwijszorgtraject in ontwikkeling
zijn.
Vraag:
Was voor het addendum het
onderwijszorgtraject op het niveau
waarmee de onderwijsinspectie
akkoord is gegaan of zou gaan?
Vraag:

2. De inschrijving van Horizon in september 2018 was
volledig toereikend m.b.t. adequate zorg en
behandeling. In die inkoopstrategie hebben de 18
gemeenten van NHN een aantal doelen gesteld,
waaronder kortere periodes van geslotenheid, minder
recidive, meer regie bij de jeugdigen zelf. Ook hebben
wij gesteld dat ons doel is dat er in 2030 geen kind
meer gesloten moet worden geplaatst. Om deze doelen
te behalen is er een transformatie nodig binnen
JeugdzorgPlus en binnen de gehele jeugdhulp.
Beoogde tussentijdse ontwikkelingen, waaronder
bijvoorbeeld een scherpe daling in de instroom van
jongeren, kortere periode in geslotenheid, de behoefte
aan individuele onderwijszorg trajecten, maakten het
noodzakelijk om middels een aanvulling op het contract
tot beter passende afspraken te komen.
Het college heeft met het addendum geanticipeerd op
de constateringen uit de evaluatie door scherpere
voorwaarden te stellen. In het addendum zijn naast
afspraken over de ontwikkeling van fase 2 ook
afspraken gemaakt over de monitoring van
doelstellingen en resultaten, de afname van
basiscapaciteit en afspraken m.b.t. tarief en declaratie.
Het addendum is met u gedeeld op donderdag 13
oktober jl.
3. Sinds de opening van Antonius en de start van het
contract vanaf 4 feb 2019 zijn er twee
inspectiebezoeken door de IGJ geweest. Eén in de
zomer van 2019 en éen in november 2020.

4. De schouw is uitgevoerd door de leden van de
bovenregionale ambtelijke werkgroep. Doel van de
schouw was om te beoordelen of de producten uit fase
2 op 15 januari waren gerealiseerd. Dit conform de
bepaling uit artikel 1, eerste lid van het addendum.
De kwaliteit van de zorg en het onderwijs worden
beoordeeld door de Inspectie Gezondheidzorg en
Jeugd en resp. de inspectie van onderwijs.

5. U vraagt ons hoe de inspectie zou beoordelen. Deze
vraag kunnen wij niet beantwoorden, deze vraagt dient
u aan de Inspectie te stellen.

6. U vraagt ons hoe de inspectie zou beoordelen. Deze
vraag kunnen wij niet beantwoorden, deze vraagt dient
u aan de Inspectie te stellen. Aan het einde van dit

Is nu na de inspectie van de
werkgroep, het onderwijszorgtraject
op het niveau van de gestelde
eisen van het addendum, waarmee
ook de onderwijsinspectie akkoord
kan gaan?
Blz. 2. Op dit moment zijn er 15
raamwerkovereenkomsten voor het
specialistische zorgaanbod
Vraag:
In hoeverre was er met de
inschrijving van september 2018
sprake dat ten behoeve van het
specialistisch aanbod andere
zorgaanbieders en therapeutische
gezinsvorming zouden worden
ingeschakeld?
Vraag:
Zo ja, zijn er dan ook afspraken
gemaakt dat uitplaatsing
zorgaanbieders gebonden is aan
een instellingen binnen de regio?

schooljaar (juni-juli 2021) zal de Inspectie van onderwijs
een onderzoek doen met oordeel. Daarin wordt de
kwaliteit van het onderwijs beoordeeld. Het rapport van
dit onderzoek zal openbaar gemaakt worden.

7. Bij de inschrijving in 2018 is door Horizon
opgenomen dat het specialistisch aanbod uitgevoerd
kon worden door andere zorgaanbieders en tevens dat
therapeutische gezinsvormen tot het aanbod behoren.

8. Er zijn geen afspraken gemaakt dat Horizon
gebonden is aan instellingen binnen de regio. In de
praktijk zien we dat Horizon onderaannemers inzet die
veelal binnen de regio van de achttien gemeenten
werkzaam zijn. De basisafspraak is dat de zorg bij
voorkeur thuis, dan wel zo thuisnabij mogelijk wordt
verleend. Alleen in het geval dat de best passende zorg
niet binnen de regio valt, zal daar van afgeweken
moeten worden.
9. Zie antwoord op vorige vraag.

Vraag:
Zijn er ook afspraken in de
overeenkomst dat de
therapeutische gezinsvorming
binnen de regio is?

