
 

 

 

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp 
Jeugdhulpregio FoodValley 
 

Donderdag 30 september 2021 van 14.00 tot 15.30 uur,  

Link overleg: Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley 30 september  
 

 

1. Opening en welkom door mevrouw Gort     14.00 - 14.05 uur 

 

2. Mededelingen        14.05 - 14.10 uur 

- Indexatie tarieven 2022 

 

Voorlopig voorstel tot wijziging van de deelovereenkomst 

3. Openstellen perceel Verblijf     Bijlage 1 14.10 - 14.25 uur 

Bespreken voorstel tot openen perceel Verblijf en de daarvoor benodigde wijziging van de 

deelovereenkomst Verblijf. Aan het FAT wordt verzocht om: 

1. Kennis te nemen van het opheffen van de sluiting van deelperceel verblijf onder de genoemde 

voorwaarden. 

2. Kennis te nemen van het voorbereidend proces op een vernieuwde inkoop verblijf. 

 

4. Verbeteragenda Jeugdbescherming    Bijlagen 2 & 2A 14.25 - 14.40 uur 

Bespreken voorstel tot wijziging van de deelovereenkomst  (worden nagezonden) 

Veiligheid in verband met de implementatie van de  

bovenregionaal opgestelde raamovereenkomst. 

 

Uitgewerkt voorstel tot wijziging overeenkomst(en) 

5. Regionaal Expert Team     Bijlagen 3, 3A 14.40 - 14.55 uur 

Advisering, middels stemming, positief of negatief  en 3B  

door de leden van de Fysieke Adviestafel aan de bestuurders van de jeugdhulpregio FoodValley. 

Advisering, middels stemming, positief of negatief: van het uitgewerkte voorstel tot wijziging van de 

deelovereenkomsten (bijlage 3) met aanpassing en toevoeging ten behoeve van het Regionaal 

Expert Team. 

 

Ter bespreking 

6. Intentieverklaring reduceren jeugdhulpgebruik  Bijlage 4 14.55 - 15.25 uur 

De heer Essousi geeft een mondelinge toelichting over de stand van zaken intentieverklaring 

reduceren jeugdhulpgebruik.  

 

7. Rondvraag en sluiting       15.25 - 15.30 uur 

 

 Deel B   
Om voldoende tijd te hebben voor strategische onderwerpen tijdens de fysieke adviestafel wordt 
voorgesteld om onderscheid te maken tussen te bespreken stukken, deel A op de agenda, en deel B 
waarin stukken worden geagendeerd die niet op voorhand bespreking behoeven, tenzij een van de 
leden van de fysieke adviestafel aangeeft dit stuk wel te willen bespreken. Per agendapunt zal 
worden aangegeven of dit ter vaststelling of ter informatie wordt aangeboden.   
 
- 20210617 Verslag Fysieke Adviestafel    Bijlage 5 Ter vaststelling 
 Jeugdhulpregio FoodValley 
 


