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MOTIE 2019-04-10d
Deze motie heeft betrekking op voorstel 19.0000296
Onderwerp: Aflopende beleidsplannen
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 1 april 2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat

1. De raad het RKC Rapport, uitvoering van de jeugdzorg in Noordoostpolder in de
commissie samenleving heeft gepresenteerd en besproken;
2. De bestuurlijke reactie van het college is, dat deze de aanbevelingen overneemt;
3. Er ook reeds door de raad aanbevelingen van het RKC rapport grote projecten zijn
overgenomen;
van mening dat

1. Het huidig jeugdzorgbeleid nog is gebaseerd op de beleidskaders jeugdzorg
lopend tot 31-12-2018
2. Diverse fractie van het college in 2018 hebben verzocht om nieuwe
beleidsplannen sociaal domein, waaronder ook voor jeugdzorg.
3. Nieuw beleid aan de hand van herijkte doelstellingen dient te worden vastgesteld
4. Voor de beoordeling van de reaisering, de monitoring van de voortgang (via
kwartaalrapportages) dienen indicatoren te worden opgesteld.
5. Nieuw beleid tevens vraagt om een gedegen risicoanalyse en maatregelen en
instrumenten ter beheersing van kosten en effectiviteit
Draagt het college op
1. De aanbevelingen van het RKC-Rapport over te nemen en de Raad tijdens
de commissievergadering van uiterlijk 7 oktober as. een geactualiseerd
beleidsplan Jeugdzorg te presenteren waarin de normen en kaders, door
de raad aangereikt in mei, zijn betrokken
En gaat over tot de orde van de dag.
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