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Zorgcontinuïteit
jeugdhulp en Wmo
inclusief HO en vervoer
i.v.m. met financiële en
bedrijfsmatige
consequenties coronasituatie tot 1 juni 2020

Besluit

Samenvatting

Het colleges wordt geadviseerd te besluiten
vooralsnog de volgende eenduidige regionale
gedragslijn voor gezamenlijke contracten te
hanteren:
1 .Het landelijke afsprakenkader tussen Rijk
en VNG van 25 maart jongstleden wordt als
uitgangspunt genomen en waar van
toepassing vertaald naar een Twentse aanpak,
waarbij algemeen geldende steunmaatregelen
voorgaan op de specifieke Twentse regeling.
2 .Kern van de Twentse regeling voor
jeugdhulp en Wmo ondersteuning voor de
periode tot 1 juni 2020:
2a) Geleverde zorg of substituten van
reguliere zorg (bijv. on line hulp) mag worden
gedeclareerd;
2b) Meerkosten in verband met een andere
werkwijze of alternatieve zorglevering
worden vergoed conform de rijksregeling.
Deze meerkosten moeten inzichtelijk gemaakt
worden door de aanbieder;
2c) Door overmacht niet geleverde zorg kan
worden gefactureerd conform de rijkregeling.
Wijze waarop en de voorwaarden waaronder
worden nog nader bepaald. De ZZP-ers
worden primair verwezen naar het ROZ of de
eigen lokale uitvoeringsorganisatie (de zgn.
Tozo regeling, tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers).
2d) De bevoorschotting van maatregelhulp en

Het college heeft samen met de andere 13
09-04-2020
gemeenten van de Regio Twente besloten het
landelijke afsprakenkader tussen Rijk en VNG
van 25 maart jongstleden als uitgangspunt te
nemen voor betalingen i.v.m. met financiële en
bedrijfsmatige consequenties corona-situatie
tot 1 juni 2020. De rijksregeling moet nog
nader bekend worden van inhoud en werking.
Daar waar dit van toepassing is wordt dit
afsprakenkader vertaald naar een Twentse
aanpak, waarbij algemeen geldende
steunmaatregelen voorgaan op de specifieke
Twentse regeling.
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Embargodatum

beschikbaarheidsvoorzieningen wordt door
OZJT gecontinueerd.
3 .In de uitvoering kiezen voor een
gedifferentieerde aanpak
a) Met de 34 instellingen verantwoordelijk
voor ongeveer 75% van de omzet in Twente
vindt actieve afstemming plaats door OZJT
om urgentie en noodzaak te bepalen en in
samenspraak met de gemeenten worden
(maatwerk)afspraken gemaakt waar nodig;
(heeft alleen 1e aandacht geen voorrang tov
gelijkheidsbeginsel)
b) De overige instellingen (niet vallend onder
de instellingen onder punt 3a) welke in acute
liquiditeitsnood zitten, kunnen zich melden
zich bij OZJT en hiermee wordt in
samenspraak met de gemeenten waarvoor de
zorg wordt geleverd een oplossing gezocht;
c) Voor de wijze van declareren van
meerkosten opdracht geven tot een nadere
uitwerking
4 .Inzake doelgroepenvervoer over te gaan tot
vergoeding van 100% van de kosten gemaakt
tussen 16 maart tot 1 april 2020 en 80% van
de kosten voor de periode 1 april tot 1 juni
2020, beide gebaseerd op de factuur februari
2020 en in afwachting van een eventuele
regeling Rijkssteun. Dit betreft
voorschotverlening met verrekening later.
Hieraan wordt de voorwaarde gesteld dat de
vervoerders de salarissen volledig
doorbetalen, inclusief aan de nul-uren
contractanten.
5 .Inzake de zorgcontinuïteit huishoudelijke
ondersteuning wordt aangesloten bij
bovengenoemde Twentse
regeling voor jeugdhulp
en Wmo ondersteuning (beslispunt 2).
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69648

Concept Regionale
Energiestrategie Twente

1. De concept Regionale Energiestrategie
Twente, hierna te noemen concept RES
Twente, vast te stellen;
2. De concept RES Twente aanbieden voor
opiniërende behandeling aan de
raadscommissie vanaf 16 april met
bijgevoegde raadsmemo/raadsbrief;
3. De communicatie en participatie over de
lokale energievisie en de concept RES Twente
gebiedsgericht uit te voeren in Dinkelland in
de periode 1 mei – 31 december 2020.
4. Mandaat aan portefeuillehouder
duurzaamheid om m.b.t. paragraaf 'Bijdrage
Twente aan Klimaatakkoord' uit dit
collegevoorstel binnen de bandbreedte van
1.37 TWh en 1.5 TWh en daarbinnen de
bijdrage van zon op dak het aanbod vanuit de
RES Twente in regionaal overleg aan te
mogen passen.

Twente geeft in dit concept van de Regionale
16-04-2020
Energie Strategie Twente (RES Twente)
invulling aan de afspraken van het
Klimaatakkoord. De gemeentelijke bijdrage
hieraan is in Noordoost-Twente verband.
Deze concept- RES beschrijft de ambitie voor
de regionale structuur warmte
(warmtebronnen) en de hernieuwbare opwek
van elektriciteit. Twente kan een significante
‘warmteregio’ worden met de aanleg van een
stedelijk warmtenet en een regionaal
biogasnetwerk. Haalbaarheid en betaalbaarheid
is daarbij cruciaal.
Voor de hernieuwbare opwek van elektriciteit
komt Twente gezamenlijk tot een inzet van ca.
1,5 TWh p/j in 2030 via zon op daken,
zonnevelden, 54 windturbines en 15 locaties
voor dorpsmolens.

69059

Besluit
handhavingsverzoek

Het verzoek om handhaving van 21 januari
2020 inzake overtredingen op een perceel in
Denekamp:
1.
Toe te wijzen voor zover het ziet op
het geplaatste rookkanaal
2.
Af te wijzen voor zover het ziet op een
overtreding van het Bouwbesluit.

Tijdens de controles is geconstateerd op het
28-04-2020
perceel dat er een vergunningplichtig
rookkanaal is aangebracht. Er is hier echter
geen vergunning voor. Verder is er tijdens
diverse gehouden controles geen overtreding
van het Bouwbesluit geconstateerd. Het
college heeft besloten om het
handhavingsverzoek:
1.
Toe te wijzen voor zover het ziet op het
geplaatste rookkanaal.
2.
Af te wijzen voor zover het ziet op een
overtreding van het Bouwbesluit.

68245

Totaalbeeld
interbestuurlijk toezicht
(IBT) 2020

1. Kennis te nemen van het totaalbeeld
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020 met een
totaalscore ‘GROEN’ en met een score
‘GROEN’ op alle individuele
toezichtdomeinen m.u.v. financiën (= score

De Provincie Overijssel houdt toezicht op de
09-04-2020
uitvoering van een aantal taken door de
gemeente zoals archiefwet, financiën,
huisvesting statushouders, monumenten, Wabo
en Wro. In het kader van dit interbestuurlijk
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'ORANJE')
2. In te stemmen met de bijgevoegde
raadsbrief
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toezicht stelt de Provincie Overijssel jaarlijks
een totaalbeeld op middels een
stoplichtenmodel. Het college heeft kennis
genomen van het totaalbeeld Interbestuurlijk
Toezicht (IBT) 2020 met een totaalscore
‘GROEN’ en met een score ‘GROEN’ op alle
individuele toezichtdomeinen m.u.v. financiën
(= score 'ORANJE').

