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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 25 februari
collegevergadering Dinkelland d.d. 2020 vast stellen.
25 februari 2020

De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wvergadering wordt wekelijks vastgesteld.

64268

uniforme werkwijze Twentse
gemeenten rond het
afsprakenoverzicht

Het college heeft besloten in het kader van de administratieve
lastenverlichting in de Jeugdwet en Wmo2015 in te stemmen
met een uniforme regionale werkwijze binnen de zorgtoeleiding.
Het instrument afsprakenoverzicht speelt een prominente rol
binnen het proces van zorgtoeleiding en wordt door de
gemeenten op te veel verschillende manieren gebruikt binnen de
zorgtoeleiding. Dit veroorzaakt een zware administratieve last
bij de gecontracteerde zorgaanbieders. Het besluit uniform te
gaan werken bespaart een administratieve last en behoudt het
kwalitatief goede professionele contact tussen de aanbieder en
de gemeentelijke toegangsmedewerker.
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Besluit

1. In te stemmen met het einddoel om uiteindelijk alle
noodzakelijke informatie tussen gemeente en aanbieders uit te
wisselen via het berichtenverkeer; informatie over de
hulpvraag, de gemaakte afspraken rond de resultaten en de
ondersteuningsbehoefte (soort, omvang, duur).
2. Voor zolang bovenstaande nog niet mogelijk is, in te
stemmen met het gebruik van een versoberd afsprakenoverzicht
met alleen hulpvraag en resultaten, onder de naam
“Resultatenoverzicht”. Het overzicht wordt door de
gemeentelijke toegang gestuurd naar de aanbieders, die deze
niet meer terug hoeven te sturen.
3. Eveneens, voor zolang het genoemde onder punt 1 nog niet
mogelijk is, in te stemmen met het gebruik van het huidige
afsprakenoverzicht voor aanvragen om jeugdzorg via een
externe verwijzer.

Samenvatting

60768

Aanpassing nota
de gewijzigde nota omgevingskwaliteit Dinkelland en
Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen met bijbehorende kaart ter vaststelling voor te
Tubbergen
leggen aan de gemeenteraad.

De nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen is
aangepast om, onder voorwaarden, het mogelijk te maken in de
gemeente digitale schermen te kunnen plaatsen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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