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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het regionale voorstel tot aanpassing van twee 
tarieven voor zorgaanbieder Ambiq. Ambiq verkeerde in oktober 2019 zodanig in financieel slecht weer. 
Ambiq heeft het OZJT daarvan in kennis gesteld en het OZJT heeft hier melding van gedaan bij de 
Jeugdautoriteit. Ambiq is een grote aanbieder zowel in regio Twente als ook bovenregionaal in totaal vijf 
regio's in Noord en Oost Nederand. De VNG heeft regio Twente (OZJT) de coördinatietaak gegeven samen 
met de vijf regio's te onderzoeken op welke wijze de zorgcontinuïteit geborgd kon worden. Obv dit onderzoek 
en met hulp van Deloitte is als uiteindelijke gezamenlijke oplossing gevonden in het verhogen van twee 
tarieven voor weinig voorkomende hoogspecialistische zorg (WVHS) en 24-uurs crisiszorg. Met deze 
ophoging van tarieven wordt op basis van gelijke zorgconsumptie extra kosten verwacht van € 3.727,-. Deze 
extra te verwachten kosten worden opgevangen in de totale budget voor jeugdhulp van de gemeente 
Dinkelland. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met het regionale voorstel om met alle veertien 
gemeenten van de regio Twente twee tarieven voor Ambiq voor 2020 te verhogen. 
 
Toelichting 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


