
 

 

 
 
 

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp   
Jeugdhulpregio FoodValley 

 

Donderdag 11 april 2019 van 14.00 tot 16.30 uur te Barneveld, Raadszaal 
 

 

1. Opening, welkom door de heer Zandberg    14.00 - 14.05 uur 

  

 

2. Mededelingen        14.05 - 14.10 uur 

- Nieuwe programmamanager stelt zich voor 

 

 

3. Vaststellen agenda       14.10 - 14.15 uur 

 

Voorlopig voorstel ter wijziging overeenkomst(en) 

4. Verwijzing door derde    Bijlage 1  14.15 - 14.35 uur 

Besproken wordt het voorstel voor het uitwerken van de wijze hoe om te gaan met een verwijzing 

van jeugdige door derde. 

 

Advies voor besluitvorming 

5. BSOplus      Bijlage 2  14.35 - 14.55 uur 

Besproken wordt het uitgewerkte voorstel betreffende BSOplus. Aan de Fysieke Adviestafel wordt 

verzocht de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley te adviseren betreffende het voorstel. 

 

Pauze         14.55 - 15.10 uur 

 

 

Ter bespreking 

6. Jaaragenda Fysieke Adviestafel      15.10 - 15.25 uur 

Voorstel is om het transformatieprogramma sterk voedend te laten zijn in de jaaragenda Fysieke 

Adviestafel. Voorgaande wordt besproken en er is gelegenheid om ideeën hierbij uit te wisselen.   

 

7. Taskforce wachtlijsten       15.25 - 16.05 uur 

a) Implementatie van afspraken omtrent  Bijlagen 3 & 3a 

overbruggingszorg 

Opgehaald wordt of de opgestelde afspraken met de aanbieders zijn geïmplementeerd en 

wat de eerste ervaringen zijn. 

 

b) Kwartiermaker alternatiefteam  Bijlage 4 

Presentatie en dialoog over beoogde werkwijze.  

 

 

8. 18-/18+ vanuit Ede        16.05 - 16.25 uur 

Presentatie door de heer Stolte betreffende de aanpak voor 18-/18+ vanuit de gemeente Ede. 

 

 



 

 

9. Rondvraag en sluiting       16.25 - 16.30 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.   
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