Opmerking
Aandacht frictiekosten
Overhead is beter verhaal voor
nodig
Beter onderbouwen kosten CIT
We kunnen alleen een
principebesluit nemen; de
raden gaan erover

Opmerking
door:
HW
HW
HW
HW

Raadsleden goed betrekken;
raadsledenbijeenkomst
Meerjarenperspectief nodig

HW

Getriggerd door opmerking dat
het “goedkoper” kan/ laat
resultaten zien ipv
inputgestuurd te werken

AV

Besparen/ succes moet blijken
in de keten (JT/ SWT/ JGZ
enz.); als gevolg van
samenwerking

AV

Redeneerlijn is vrij “dun”; er
had ook naar een andere
conclusie kunnen worden
toegeschreven
Onzekerheid over de
uitkomsten/ over een jaar
zitten we hier weer enz.
Dit is een erg theoretisch
verhaal
Kunnen we meesturen met
JBW/ met de uitputting van
het budget

AV

CIT krijgt min of meer een
blanco cheque

AV

AV

AV
AV

Verwerking
Is verwerkt in versie 3/12, zie p. 10 laatste
alinea paragraaf ‘Frictiekosten’
Is verwerkt in versie 3/12, zie p. 14
Is verwerkt in versie 3/12, zie p. 15/16
Is verwerkt in versie 9/12 in besluiten 5 en 7 (p.
1, 9 en 11)
RIB en regionale raadsbijeenkomst(en) zijn
aangekondigd in paragraaf ‘informeren
gemeenteraden’ op p. 3
Bevoegdheid Raden krijgt extra aandacht in RIB
en raadsbijeenkomst(en)
Is onderdeel van opdracht kwartiermaker.
Opdracht kwartiermaker is verwerkt in extra
beslispunt (nr. 9) op p.1 en p.11 en in
routekaart.
Zo nodig mondelinge toelichting in AB
Resultaten 2017 zijn benoemd op p.2/3 en op
p.14/15 (inclusief aantallen).
Ambitie ‘goedkoper’ is verwerkt in opdracht
kwartiermaker en was in algemene zin
benoemd als aandachtspunten voor het
organisatieontwerp in versie 3/12 (p.14)
Er ligt een overstijgende verantwoordelijkheid
bij AB. Verwerkt op p.14 en in opdracht
kwartiermaker (zie routekaart)
‘besparing’ dmv samenwerking is onderdeel
resultaatsafspraken (zie p. 14/15)
Afwegingen staan in nota; dit is inderdaad geen
zuivere wiskunde maar enerzijds/ anderzijds.
Zo nodig mondelinge toelichting in AB
Sturing en monitoring verwerkt in opdracht
ambtelijk opdrachtgever (zie p.15 en
routekaart)
Ja, gebaseerd op opdracht.
Zo nodig mondelinge toelichting in AB
Ja. Betalingsritme is verwerkt in versie 3/12
p.12/13.
Resultaatsafspraken zijn beschreven op p. 2/3
en 14/15 en onderdeel van subsidieafspraken
met Jeugdbescherming west voor 2017.
Monitoring en sturing op uitvoering 2017 is
opdracht voor ambtelijk opdrachtgever samen
met bestaande opdrachtgevers/financiers.
Verwerkt op p.15. Zie ook routekaart.
Opnemen met Jolanda

