Motie
Naar aanleiding van agendapunt 5 Nummer \2014 bis 445
Van de gemeente Rhenen in vergadering bijeen op 14 oktober 2014
Gehoord de beraadslaging,
Overwegend dat:
• De Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor de organisatie van kwalitatieve jeugdhulp bij de gemeenteraad
legt.
• Het zorginkoopproces gezamenlijk wordt verzorgd met zes andere gemeenten in FoodValley-verband
• Vanaf 2016 de budgetten dienaangaande fors verlaagd worden en de kwaliteit van jeugdhulp geborgd
moet blijven.
Roept het College op:
• Risico-jongeren goed in kaart te brengen in samenwerking met CJG en scholen om druk op
veiligheidsbudget te voorkomen.
• Aandacht te geven aan stimulering van gastgezinnen en meeleefgezinnen (respijtzorg) om in de toekomst
zwaardere zorg vanwege oplopende problematiek van zorgvrager en overbelasting van verzorgende te
voorkomen.
• Aandacht te besteden aan de implementatie van het Privacy Impact Assessment (PIA).
• Niet te bezuinigingen op kinderen maar een diepte-investering te doen.
• Middels duidelijke communicatie een zachte landing te bewerkstelligen en voortvarend te starten met
implementatie nieuwe methodiek omdat een geleidelijke infrastructuurafbouw relatief goedkoper is.
• Binnen FoodValley-verband te verzoeken om de volgende inkoopkaders te stellen richting zorgaanbieders;
Maatwerkaanbiedingen te vragen waaruit meerwaarde van ketenaanbod blijkt.
Aandacht besteden bij zorginkoop aan de huisvesting-component die door de gemeente betaald moet
worden bij tijdelijk of kortdurend verblijf in crisissituaties.
Eis om dagbesteding dichter bij huis te organiseren. Er zijn situaties waarbij er één uur reistijd (enkele
reis) gemoeid is met vervoer naar de dagbesteding.
De zorgaanbieders aan te sporen om gezamenlijk regionaal aan te besteden voor
vervoersarrangementen waarbij een efficiënte vervoersplanning en kostenbesparing leidend zijn.
Om arrangementen te organiseren samen met andere dienstverleners die efficiency opleveren.
Eisen van zorgaanbieders dat dure interventie (reis- en overuren) tegengegaan wordt door inzet van
Skype, FaceTime, i-helpprogramma's en andere innovatieve oplossingen.
Individuele zorgloketten /telefoonteams van zorgaanbieders te laten vervangen door collectieve
zorgloketten (Bartlomeus, InteractContour, 's Heerenloo, Philadelphia Zorg hebben allen eigen team)
Ook kleine zorgaanbieders in het inkoopproces te betrekken.
Administratieve lasten, vergadercultuur, externe inhuur en managementkosten tot een minimum te
beperken.
• Deze motie onder de aandacht te brengen van de deelnemende FoodValley gemeenteraden teneinde
draagvlak te creëren voor een gezamenlijke kaderstelling.
En gaat over tot de orde van dag.
Rhenen,14 oktober 2014
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