
 

 

MOTIE VAN DE LEDEN KLEISSEN EN DE WITTE 

 
De Regioraad Twente, in vergadering bijeen op (datum), 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de Verordening Bestuurscommissie 
OZJT, 
 
constaterende dat: 
 

- gedurende de besluitvorming omtrent de positionering van regionale jeugdzorgtaken twee 
opties binnen de Regio Twente zijn belicht, te weten: 
 
a. de jeugdzorgtaken onder te brengen bij de bestaande organisatie van de GGD; 
b. de jeugdzorgtaken onder te brengen bij een nieuw te vormen organisatie, náást de GGD; 
 

- adviesbureaus BMC en HHM in hun advies van januari 2014 optie b. laten prevaleren en 
adviseren een nieuw te vormen organisatie onder de werktitel Organisatie voor Zorg en 

Jeugdhulp in Twente (OZJT) binnen de Regio Twente in te richten; 
 

- zij voorts adviseren ten minste twee jaren OZJT tot ontwikkeling te brengen en vervolgens het 
besluit over de positionering te evalueren en te heroverwegen;  

 
- zowel het gemeentebestuur van Dinkelland als dat van Tubbergen overeenkomstig het advies 

van BMC en HHM hebben besloten; 
 

- de Verordening Bestuurscommissie OZJT de juridische inrichting van de OZJT verankert;  
 
overwegende dat:  
 

- uit evaluatie kan volgen dat het gewenst is de jeugdzorgtaken alsnog bij de GGD onder te 
brengen; 
 

- het raadzaam is bij de feitelijke inrichting van de OZJT rekenschap te geven aan de eventuele 
overheveling van deze taken naar de GGD; 
 

 
verzoekt het dagelijks bestuur: 
 

- in het eerste kwartaal van 2017 uitvoering te doen geven aan een evaluatie van het besluit tot 
het oprichten van de bestuurscommissie OZJT; 
 

- bij de feitelijke inrichting van de OZJT geen organisatie in te richten die de overheveling van 
jeugdzorgtaken aan de GGD belemmert of zich daartegen verzet.  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Kleissen 
De Witte 
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