Raadsbespreking

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de PVDA en kan desgewenst betrokken worden
bij de Regiovisie Jeugdhulp.

Agendapunt:

6

Onderwerp:

Memo Inkoop specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland

Datum:

11 mei 2021

Vragen over dit voorstel kunnen worden gesteld aan mevr. Eilert (PVDA) via j.eilert@raaddalfsen.nl
Technische vragen kunnen worden gesteld aan dhr. J. Goejer via j.goejer@dalfsen.nl .
Portefeuillehouder namens het college is wethouder Uitslag

Doel van de bespreking:
Uw mening te geven over wat er nodig is om uw controlerende taak (in deze regionale context) goed
uit te kunnen oefenen.
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Inleiding:
In de raadsvergadering van 26 april 2021 is door onze fractie gevraagd om de memo voor Inkoop
specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland te agenderen.
Onze fractie heeft in oktober 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het college over het onderzoek
Follow the Money (FtM) inzake de besteding van de jeugdzorggelden van gemeenten. In de
beantwoording is door het college aangegeven dat het onderzoek van Follow the Money voor Dalfsen
en de andere gemeenten in de regio aanleiding is geweest om aan het RSJ-IJsselland (kortweg RSJ)
te verzoeken de bevindingen uit de publicaties te toetsen aan de praktijk in de regio IJsselland. Het
college heeft aangegeven dat het RSJ dit heeft opgepakt en dat onze fractie hierover wordt
geïnformeerd zodra de reactie binnen is van het RSJ.
In de memo voor Inkoop specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland mist onze fractie een evaluatie
over de afgelopen jaren. Dit vanuit de gedachte dat het geld voor de jeugd niet wordt uitgegeven aan
zorginstellingen die forse winsten maken, zgn ‘zorgcowboys’.
Dit gaf voor onze fractie aanleiding om de memo Inkoop te agenderen en te koppelen aan de
behandeling van de concept Regiovisie Jeugdhulp.
Kernvraag:
Onze fractie ziet ook dat er genoeg uitdagingen liggen op het terrein van de Jeugdhulp. De gemeente
staat voor financiële uitdagingen en hoe borgen we dat de zorg voor de jeugd op de juiste plek terecht
komt. Dit alles speelt in een regionale en lokale context met alle partners die daarbij horen en nodig
zijn. Onze fractie ziet vanuit de regionale context met het RSJ IJsselland en de 11 gemeenten een
uitdaging om de controlerende taak van de raad goed uit te kunnen oefenen.
Daarom hebben wij de volgende vragen:
 Hoe kunnen en willen wij als raad onze controlerende taak uitoefenen met betrekking tot de
inkoop specialistische jeugdhulp regio IJsselland?
 Willen wij als raad wat meegeven bij de concept Regionale Visie over het uitvoeren van onze
controlerende taak?
Wij zijn benieuwd naar de mening van de verschillende fracties over deze vragen en gaan daarover
het gesprek aan.

Namens de PVDA fractie,
J. Eilert

