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Onderwerp

Brief gemeente Leudal over verevening budget jeugdhulp

Voorstel

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde brief van de gemeente Leudal.
2. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de raad.
3. In te gaan op de uitnodiging voor een gesprek met de gemeente Leudal

Inleiding

In de raadsvergadering van 5 februari 2O2O is een voorstel over verevening van het
budget jeugdhulp geagendeerd. Op 30 januari 2020 ontvingen wij van het college van de
gemeente Leudal bijgevoegd schrijven over dit onderwerp.
Het college van Leudal heeft overigens besloten dat het voorstel, om een brief te sturen
naar de gemeente Weert en vervolgens het besluit openbaar zijn. Desgevraagd laat Leudal
(ambtelijk) weten dat abusievelijk in de aanhef van de brief 'vertrouwelijk' niet is
weggehaald.

Beoogd effect/doel

De raad informeren.

Argumenten

2.1 De raad dient vóór de raadsvergadering van 5 februari 2020 geinformeerd te worden
over de brief

3.1 Vanwege de samenwerkingsrelatie is een gesprek met het college van Leudat op zijn
plaats
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Voorgesteld wordt om met het college van Leudal met een afuaardiging van uw college in
gesprek te gaan. Voorgesteld wordt dit te doen met:

. Wethouders Sterk en van den Heuvel (beiden sociaal domein)

. Wethouder van Eijk (financiën)
Een brief aan de gemeente Leudal wordt verstuurd na de raadsvergadering van 5 februari
a.s. Afhankelijk van het besluit van de raad zal dan tevens worden verzocht het
voorgenomen besluit aan de raad van Leud¿l voor te leggen met het vepoek uiterlijk 25
maart 2020 een zienswijze te geven.

Kanttekeningen en risico's

Geen

Finaneiële, personcle cn juridisehe gevoþen

Geen.

Duur¿aamheid

Nvt

Uitvoering/evaluatie

Nvt

Communicatie/ participatie

Overlog gevoerd met

Intern:

Kees Joosten, concernd i recteur

Extern:

Bijlagen:

Brief aan de raad
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