AMENDEMENT

!

Nummer:

van de fractie D66

Onderwerp: Toevoegen aan maatregel 1 Jeugd: effectief en efficiënt

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020

Agendapunt: 3. Programmabegroting 2021-2024
Overwegende dat:
- De jeugdwet aangeeft dat gemeenten jeugdhulp moeten aanbieden van goede kwaliteit.
- Tijdens de bijeenkomst Begrotingstafel 3 op 22 september 2020 de raad is geinformeerd over vijf
scherpe keuzes binnen het sociaal domein.
- Eén van de scherpe keuzes die behandeld is, betreft ‘Alleen goedkoopst passende voorziening’.
- Tijdens de bespreking vanuit de raad is aangegeven dat het woord ‘goedkoopst’ vervangen zou
moeten worden door de meest efficiënte voorziening omdat dit meer recht doet aan de inhoud van
de maatregel;
- De term efficiënt niet consequent gebruikt wordt in de programmabegroting als het deze maatregel
betreft;
- In de tabel tekort sociaal domein (pag.28) wordt ‘goedkoopst’ gehanteerd; in de tekst bij Thema IV
Sociaal domein (pag.66) wordt efficiënt gebruikt.
- Bij het bepalen van een passende voorziening niet alleen gekeken moet worden naar de meest
efficiënte (doeltreffend) maar ook de meest effectieve (doelgericht) voorziening.
- Dit bijdraagt aan het zo goed mogelijk benutten van de middelen die ingezet worden voor een
voorziening in het sociaal domein op de korte en lange termijn.
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
1. Beslispunt 1 te wijzigen in ‘De programmabegroting 2021 gewijzigd vast te stellen en de
meerjarenraming 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen waarbij:
• de voorgestelde maatregel 1 ‘Alleen goedkoopst passende voorziening’ (tabel tekort sociaal
domein, pag. 28) gewijzigd wordt in ‘Alleen de meest effectieve en efficiënte voorziening’;
• het woord effectief toe te voegen aan de tekst in Thema IV Sociaal domein jeugd (pag. 66)
‘Zo zetten we (nog) meer gericht in op de meest effectieve en efficiënte jeugdhulpvoorziening
en maken we een steviger afbakening van ambulante vormen van jeugdhulp’.
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