
Zaak- en documentnummer: Z.071262 / D.814287

Ontvangstdatum: 7 november 2018 - Verzenddatum: 6 november 2018

Hilversum 
Mediastad Ul7Ó^ 

ONTVANGEN O 7 «OV. 2018 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Huizen 
Postbus 5 
1270 AA HUIZEN 

' COMMISSIE ZORG EN 

SAMENLEVING 

GEMEENTE HILVERSUM 

POSTBUS 9900 

1201 GM HILVERSUM 

BEZOEKADRES: 

RAADHUIS 

DUDOKPARKI 

TELEFOONNUMMER 14035 

WWW.HILVERSUM.NL 

DATUM 6 november 2018 
ONS KENMERK 

UW BRIEF VAN 

UW KENMERK 

BEHANDELD DOOR P.M.H. vao Rultenbeek 

TELEFOON 1035 ) 6292210 

BIJLAGEN 

BETREFT Ultnodlglng deelname hoorzitting jeugdbescherming en 
jeugdreclassering commissie Zorg en samenleving 
gemeenteraad Hilversum 

Geachte gemeenteraad. 

De Hilversumse commissie Zorg en Samenleving heeft kennis genomen van het niet geslaagde 
bovenregionale inkooptraject voor de Jeugdzorg. Op 12 september heeft de commissie besloten hierover 
een hoorzitting te willen houden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Graag nodigen we uw 
raad uit om deel te nemen aan deze hoorzitting. 

De hoorzitting zal plaatsvinden op: 
Donderdag 17 januari 2019, aanvang 20.00 uur, raadzaal, Dudokpark 1, Hilversum 

b) 

De Hilversumse portefeuillehouder heeft aan de commissie een feitenrelaas toegezegd. In het feitenrelaas 
wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen: 

a) besluitvorming binnen de gemeente Hilversum die betrekking heeft gehad op het samen optrekken 
met anderen in het inkooptraject (lokaal); 
besluitvorming binnen de regio Gooi en Vechtstreek die heeft geleid tot het zoeken van 
samenwerking met andere regio's om te komen tot een bovenregionaal inkooptraject; 
het verloop van het bovenregionale inkooptraject en de wijze van aansturing van dit traject, 
waarbij tevens wordt ingegaan op de bestaande marktsituatie en een analyse waarin wordt 
ingegaan op het niet succesvol afronden van dit traject;; 
de afwegingen die hebben geleid tot bet stoppen van de bovenregionale inkooptraject en de 
verdere stappen die regionaal en lokaal zijn gezet na het stoppen van het bovenregionale traject. 

c) 

d) 

Tijdens de hoorzitting, voorgezeten door de heer R. Verkuijlen, worden de leden van de commissie in de 
gelegenheid gesteld om aan de hand van deze structuur informatieve vragen te stellen aan verschillende 
uitgenodigde gasten. Daarbij gaat het enerzijds om (bestuurlijk) vertegenwoordigers van de gemeente en 
de regio en anderzijds om vertegenwoordigers van aanbieders en een deskundige. 

De commissie Zorg en Samenleving constateert dat alle gemeenten in de regio gezamenlijk hebben 
deelgenomen aan dit inkooptraject. Om die reden nodigt de commissie dan ook graag een delegatie van 
uw raad uit om deel te nemen aan deze hoorzitting. Afhankelijk van het aantal gemeenten dat aan de 
hoorzitting wenst deel te nemen kan de omvang van de delegaties worden beperkt. In eerste instantie 
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denken wij aan één vertegenwoordiger per fractie die in uw gemeenteraad is vertegenwoordigd. Wij 
nodigen uw vertegenwoordigers graag uit om vragen te stellen over de onderwerpen genoemd onder b) tot 
en met d). Over onderdeel a) worden alleen de commissieleden van de gemeente Hilversum in de 
gelegenheid gesteld hun vragen te stellen. 

Graag vernemen we via uw griffier of uw gemeenteraad aan deze hoorzitting wil deelnemen. Dat kan door 
het versturen van een reactie aan de griffie van de gemeente Hilversum via griffiefa hilvcrsum.nl. 

De hoorzitting wordt voorbereid in nauwe samenwerking tussen het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Hilversum, daarbij ondersteund door de ambtelijke organisatie van 
Hilversum en van de regio en een aantal raadsleden, ondersteund door de griffie van de gemeente 
Hilversum. 

Voor aanvullende vragen zijn bereikbaar: 
Femke van Drooge, fractievoorzitter PvdA: femkefaipvdahilversum.nl. telefoonnummer 06-25222548 
Esther van Rossum, bestuursadviseur: e.rossumff hilversum.ni. telefoonnummer 14035 
Paul van Ruitenbeek, griffier: p.vanruitenbeek@hilversum.nl. telefoonnummer 035-6292210 
of 06-22336671 

mA P.M.H. van Ruitenbeél. 
Griffier gemeente Hilversum 


