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6. Informatieplan 2016-2019

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het informatieplan 2016-2019. De raad 
wordt ook gevraagd incidentele en structurele budgetten beschikbaar te stellen voor 
de uitvoering van het informatieplan. 

Het raadvoorstel en de bijlagen worden ervaren als onduidelijk en inhoudelijk 
ingewikkeld. In het raadsvoorstel worden termen gebruikt die voor raadsleden maar 
ook voor burgers onduidelijk zijn. In het raadsvoorstel ontbreekt een 
risicobeschrijving, alternatieven en een tijdsplanning. Er ontbraken een aantal sheets 
in de bijlage, en er is onduidelijkheid over welke bijlage het “informatieplan” is 
waarmee de raad kan instemmen. De aanwezigen geven aan dat zij op basis van dit 
raadsvoorstel en deze informatie niet kan beoordelen of het een consistent en goed 
stuk is. 

 De wethouder geeft aan dat ze hebben getwijfeld over hoe de informatie aan de raad 
gepresenteerd moest worden. Er is gekozen voor een compact raadsvoorstel, met 
uitgebreidere informatie daarnaast. De wethouder zal met de griffie ervoor zorgen dat 
de sheets allemaal zichtbaar worden in GO.  Hij benadrukt dat dit geen nieuw beleid 
is. Op afzonderlijke onderdelen wordt hier al aan gewerkt, maar er moet betere 
stroomlijning komen en de reeds begonnen processen moeten worden afgemaakt. 
Daar is het voorgestelde budget voor nodig. Het is lastig aan te geven tot welke 
besparingen deze efficiëntere processen leiden. Wanneer de raad niet akkoord gaat 
kunnen bepaalde processen niet afgemaakt worden, en moeten er andere processen 
in gang worden gezet. 

De aanwezigen concluderen dat zij op dit moment niet kunnen beoordelen of het 
gevraagde budget ook nodig is, en of het hier inderdaad niet gaat om nieuw beleid. 
Het raadsvoorstel wordt op dit moment niet besluitrijp gevonden en er zal overleg in 
de fracties plaatsvinden over wat ze verlangen van het college en in het presidium of 
het voorstel later geagendeerd zal worden. 

Toezeggingen:
1. Wethouder Overweg zegt toe dat er nadruk komt op duidelijke taalgebruik, 

risico’s en alternatieven in de raadsvoorstellen. 



7. Ontschotte JGZ en gezamenlijke gefinancierde JGZ

De raad wordt gevraagd geen zienswijze te formuleren en in te stemmen met de 
ontschotting en gezamenlijk gefinancierde Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hiermee 
wordt vanaf 2018 het basispakket jeugdgezondheidzorg door de GGD aan alle 
jongeren van 0 tot 18 jaar aangeboden aan alle Utrechtse gemeenten, met 
uitzondering van Utrecht en Vianen. 

Er komen complimenten voor het voorstel, en voor het feit dat de gemeente Leusden 
minder hoeft te betalen dan verwacht. Er wordt waargenomen dat we verschuiven 
van het pakket maatwerk naar het basispakket waarbij de vraag is of we in Leusden 
nu minder gaan doen dan de andere gemeenten. De wethouder geeft aan dat de 
gemeenten in de regio Eemland hetzelfde gaan doen. Andere gemeenten hadden 
niet het maatwerk wat Leusden had. Dat wordt nu gelijk getrokken door het in het 
basispakket te gieten. De gemeente Leusden kan wel werken met  
maatwerkprojecten als daar specifieke doelstellingen voor zijn. Een voorbeeld 
hiervan is Leusden Fit. 

Het voorstel is een hamerstuk in de raad van 22 februari.

8. Kadernota GGDrU 2018

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijze op de conceptkadernota 
GGDrU 2018 zoals het college die aan de raad heeft voorgesteld, en verder in te 
stemmen met de conceptkadernota. 

Inhoudelijk wordt de visie van de GGDru zoals beschreven in de conceptkadernota 
omarmd. Het CDA vraagt zich af waarom er in de zienswijze benadrukt moet worden 
dat “de ingezette verbeteringen binnen de huidige begroting moet worden 
gerealiseerd zodat gemeenten niet voor financieringsproblemen komen te staan”,  
aangezien dit al wordt aangegeven in de conceptkadernota. 
De wethouder geeft aan dat hij als bestuurder van Leusden kritisch wil toezien of de 
verbeteringen wel binnen de begroting passen. 

 Alle partijen geven aan dat ze zich zorgen maken of dit uiteindelijk niet ten koste zal 
gaan van de kwaliteit van de geleverde diensten.  De wethouder geeft aan de 
kwaliteit in de gaten zal houden, en te zullen toetsen waar eventuele bezuinigingen 
vandaan komen.  Ook zal hij laten weten wat het “amendement van Agnes Kant” 
inhoudt (pagina 21 van de conceptkadernota). 

Het voorstel is een bespreekstuk  in de raad van 22 februari.


