Agendanummer 14 Amendement 1

Amendement

Sturing op jeugdhulp
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 18 mei 2021, gezien het
raadsvoorstel ‘Sturing op jeugdhulp’ van de rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch,
Overwegend dat:
− het Rekenkamerrapport ‘Sturen op Jeugdhulp’ goed inzicht geeft in de ervaringen van raadsleden
met sturing op de jeugdhulp en een aantal interessante aanbevelingen bevat om die sturing te
verbeteren;
− het college in zijn brief van 6 april 20221 kenbaar heeft gemaakt op welke wijze met deze
aanbevelingen zal worden omgegaan;
− verschillende aanbevelingen betrekking hebben op de optimalisatie van de
informatievoorziening, een onderwerp waarover het college regelmatig in gesprek is met de
werkgroep Sociaal Domein;
− de gemeenteraad deze raadsperiode heeft geëxperimenteerd met ‘Grip op regionale
samenwerking’, een werkwijze die momenteel wordt geëvalueerd.
Wijzigt het besluit door
het dictum te vervangen door de volgende tekst:
1. Dat regionale beleidsprocessen Jeugdhulp standaard starten met een raadsbesluit over de kaders
die richting geven aan het handelen van het college bij de voorbereiding, in regionaal verband,
van het regionaal beleidsplan en manier van inkoop.
2. Het college te vragen de informatievoorziening te optimaliseren door:
a. de strategische en operationele doelstellingen en de daarbij behorende indicatoren, voor het
nu geldende jeugdhulpbeleid, in samenhang aan de raad te presenteren bij de begroting
2022;
b. op dezelfde wijze, bij de actualisatie van de kaderstellende documenten voor de jeugdhulp,
een dergelijk overzicht van doelstellingen en indicatoren te presenteren;
c. via de zorgmonitor, aan te sluiten op de genoemde doelstellingen en indicatoren en de
onderlinge samenhang;
d. inzicht te bieden in cliëntervaringen in relatie tot de cijfers en terugkoppeling te bieden
vanuit de praktijk van zorgverleners en hun organisaties.
3. De regionale samenwerking tussen gemeenteraden in de jeugdhulpregio ’s-Hertogenbosch te
versterken en daarin mee te nemen de uitkomsten van de evaluatie van GRIP waarmee de
gemeenteraad deze raadsperiode heeft geëxperimenteerd.
En gaat over tot de orde van de dag.
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