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Geachte college van burgemeester en wethouders,
Het spijt ons u te moeten melden dat wij onze instemming aan de COB Jeugdhulp moeten
onthouden. Hieronder lichten wij ons besluit toe.
Afgelopen woensdag 15 oktober is de vierde bijeenkomst geweest van de overlegtafel Jeugdhulp.
Een overleg tafel die opgezet is om vanuit gezamenlijkheid met de verschillende partijen te komen
tot een inkoop en daarbij behorende contracten voor de jeugdhulp in de regio.
Aan het begin van het inkoopproces is nadrukkelijk de keuze gemaakt door de deelnemende
gemeenten om “de mensen om wie het gaat” cliënten en hun vertegenwoordigers te betrekken bij
dit proces. Daartoe zijn de Wmo-raden, een vertegenwoordiging van ouders en CliëntenBelang
Utrecht benaderd om deel te nemen aan de overlegtafels. Deze deelnemers vertegenwoordigen de
inwoners in brede zin in dit inkoopproces. Een zeer positieve keuze, waarmee wij de gemeenten
complimenteren.
Ten aanzien van de procesgang hebben wij echter moeten concluderen dat toezeggingen die worden
gedaan aan de overlegtafels niet worden verwerkt in de COB overeenkomst en daarmee ook niet
terugkomen in de deelovereenkomsten. Op de bijeenkomst van 15 oktober is wederom gebleken dat
gedane toezeggingen niet zijn verwerkt. Tijdens de bijeenkomst zijn hiervoor geen argumenten
aangedragen en wordt aangegeven dat er geen ruimte meer is om aanpassingen te kunnen doen.
Wij worden geconfronteerd met een steeds wisselende ambtelijke organisatie. Toezeggingen gedaan
door de ene ambtenaar worden na wisseling niet overgenomen door de opvolgende ambtenaar.
Wij ervaren het als onbegrijpelijk dat in dit COB de cliëntparticipatie niet geborgd wordt en dat u er
kennelijk voor kiest om het inwonersperspectief niet te borgen. Dit is een teleurstellend resultaat
van een proces dat zo positief was ingezet. .
Helaas zijn wij dan ook genoodzaakt om u te kennen te geven dat wij unaniem niet akkoord zijn met
de COB zoals deze nu ter tafel ligt.
Wij willen daarbij wel opmerken dat er in de uitvoering bij gemeenten gelukkig andere bewegingen
zijn waar het gaat om participatie door inwoners. In meerdere gemeenten wordt actief ingezet op
participatie van inwoners en wordt er met inwoners ingespeeld op alle veranderingen. Kennelijk
liggen de praktijk en de inhoud die nu wordt vastgelegd aan de overlegtafels uiteen.

Wij realiseren ons dat u, ook omwille van de inwoners die het betreft, snelheid wilt betrachten om
tot overeenkomsten met de aanbieders te komen. Duidelijkheid komt ons allemaal ten goede. Maar
dit kan niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Wij blijven ons graag constructief opstellen.
Daarom stellen wij u voor om een bijeenkomst te beleggen waarin wij de principes vanuit
inwonersperspectief, zowel procesmatig als inhoudelijk, met elkaar vaststellen, waarna u ze inbedt in
de (deel)overeenkomst(en). Wij realiseren ons dat mogelijk niet alles tot in detail in de
overeenkomsten kan worden opgenomen. Mevrouw Hogenbirk van ClientenBelang Utrecht heeft
aangegeven dat het ook een optie is om een aantal zaken vast te leggen in bijvoorbeeld een
participatienota. Tijdens het overleg kunnen wij daar afspraken over maken met elkaar.
Graag vernemen wij uw reactie voor vrijdag 24 oktober, zodat de gewenste veranderingen nog
meegenomen kunnen worden in de verordening vòòr 1 november. Als correspondentie adres kunt u
de Wmo-raad de Bilt aanhouden t.a.v. Dhr. J.H. Voogt, Hondsdraf 14, 3738 TB Maartensdijk. Email:
jhvoogt@gmail.com
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