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Verzonden

onderwerp: informatievoorziening

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij houden u geregeld op de hoogte van de voortgang van een aantal zaken. In dat kader
het volgende.
. Rondom de aanbesteding Specialistische jeugdhulp GRJR zijn de (voorlopige)
gunningen gedaan te weten:
Opdracht A: Pleegzorg (gunning definitief): Enver, Horizon, Timon, Jeugdformaat en
William Schrikker Pleegzorg (WSP.
Opdracht B: Opname (definitieve gunning is aangehouden i.v.m. bezwaarprocedure):
1.

Open residentiele jeugdhulp (Enver, Prokino, Pameijer)

2.

Gesloten jeugdhulp (ivm recente ontwikkelingen rondom capaciteit wordt nog een
nadere afweging over deze opdracht gemaakt)

3.

Jeugdhulp incl. klinische behandelsetting (Horizon, Prokino, Yulius, Parnassia,
Enver, Pameijer, Timon, Pluryn)

4.

Jeugdhulp incl. gesloten klinische behandelsetting (Parnassia, Yulius)

Opdracht C: Langdurig verblijf (definitieve gunning is aangehouden):
1.

Pleegzorg en gezinshuis (Horizon, Enver)

2.

Pleegzorg en training zelfstandig wonen (Prokino, Enver, Timon)

3.

Pleegzorg en open residentieel (Yulius, Parnassia, Prokino, Enver)

Opdracht D: Steun, hulp of behandeling (definitieve gunning): Parnassia, Enver, Timon.
Opdracht E: Ambulante hulpverlening in de thuissituatie (definitieve gunning aangehouden
i.v.m. bezwaarprocedure): GGZ Delfland, Mentaal Beter Cure, Parnassia, Middin,
Prokino Zorg, Enver, Yulius, Timon.
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Opdracht F: Crisishulp (gunning definitief): TriviumLindenhof als hoofdaannemer.
Er is een aantal bezwaren ingediend. Die worden thans behandeld, waaronder die van
Parnassia (zie daarover de aan de raad gezonden brieven van Parnassia en de reactie
daarop door de GRJR).
. Wij hebben met Vluchtelingenwerk gesproken over het beleid en de uitvoering t.a.v.
statushouders. Er zijn afspraken gemaakt over de verwachte prestaties en gewenste
effecten, de rapportages en het afstemmingsoverleg. In 2018 wordt bezien of op basis van
de uitkomsten de subsidierelatie in 2019 wordt voortgezet.
. De opstelling van de nota kunst en cultuur kent twee fasen:
1. Allereerst het opstellen van een informatiedocument. Dat is in uw vergadering van 4
september 2017 aan de orde geweest.
2. Nu wordt gewerkt aan het beleidsdeel. BMC stelt een concept-stuk op, mede op basis
van de gesprekken die zijn gevoerd. Het concept leggen wij voor aan alle betrokkenen. Die
zijn inmiddels uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Sjoel op donderdag 12 oktober a.s.
Na de bijeenkomst wordt het ontwerp zonodig aangepast. De definitieve versie is gepland
besproken te worden in uw vergadering van 27 november en de raad van 19 december.
. Op 8 november 2016 heeft de raad een motie aangenomen die als doel heeft dat alle
kinderen die de basisschool verlaten over zwemvaardigheden beschikken, vergelijkbaar
met het zwemdiploma A. Tijdens de behandeling van ons voorstel n.a.v. deze motie in uw
vergadering van 3 april 2017 hebben wij toegezegd u op de hoogte te houden van de
situatie. Uit recent onderzoek is gebleken dat alle kinderen van de huidige groepen 8 van
alle Brielse basisscholen tenminste één zwemdiploma hebben, op twee uit het buitenland
afkomstige kinderen na. Voor hen wordt geprobeerd in een maatwerksituatie tot het
behalen van een diploma te komen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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