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ONDERWERP

Informeren raad over afwikkeling Intervence en advies governance Zeeuwse inkoop

Geachte leden van de raad,
Met bijgevoegde raadsbrief namens de Zeeuwse bestuurscommissie en
portefeuillehoudersoverleg jeugd wil het college uw raad informeren over:
1. De laatste stand van zaken met betrekking tot de financiële afwikkeling Intervence;
2. De governance rond de inkoop jeugdhulp en beschermd wonen.
Toelichting
Vorig jaar is na een langdurig intensief traject Intervence overgenomen door JB West. Uw
raad heeft op 1 juni 2021 hiermee ingestemd en daarvoor incidentele middelen beschikbaar
gesteld. De financiële afwikkeling van de overname Intervence is nu afgerond. Hieruit blijkt
hoeveel kosten uiteindelijk zijn gemaakt. Het aandeel voor de gemeente Vlissingen past in
de door u beschikbaar gestelde middelen.
Bij het besluit in 2021 heeft uw raad ook een motie vastgesteld om de inkoop jeugdhulp te
ontvlechten uit de GR GGD Zeeland. Vergelijkbare moties zijn in vijf andere gemeenten
aangenomen. Daarnaast ontstond de behoefte na te gaan hoe de inkoop van beschermd
wonen na de toekomstige decentralisatie in Zeeland moet worden vormgegeven.
Tegen deze achtergrond hebben de 13 Zeeuwse gemeenten eind 2021 aan bureau BMC
gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een integrale governance
en uitvoering van de inkoop van jeugdhulp èn beschermd wonen in Zeeland en te komen tot
mogelijke scenario’s. Over dit onderzoek vinden de komende maanden bestuurlijke
gesprekken plaats en zullen de gemeenteraden dit najaar worden betrokken.
Op beide zaken wordt in bijgevoegde informatiebrief aan de 13 gemeenteraden ingegaan.
Het college hecht eraan deze aan uw raad ter beschikking te stellen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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