Motie Een firewall in Open House
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021 besprekende het
raadsvoorstel Regiovisie jeugd regio Groningen.
-

-

Het college de raad voorstelt samen met de andere regiogemeenten een regiovisie vast te stellen
voor de jeugdhulp als onderdeel van een Norm voor Opdrachtgeverschap;
Onderdeel van die regio visie is de aanscherping Open House fase 1 en 2 geadviseerd op blz. 28,
van “De volgende stap”;
Dit advies met name binnen het Open House inkoopmodel de mogelijkheden aangeeft om het
aantal aanbieders te bepreken;
De afgelopen jaren diverse fracties hun zorgen hebben geuit via bijv. schriftelijke vragen over de
ruimte die het inkoop model Open House biedt voor excessieve winstpercentages, kwakzalvers of
schimmige constructies, samenwerking in de weg kan zitten en onnodige zorginzet mogelijk
maakt;
Media zoals Follow the Money zelfs aangeeft dat malafide praktijken (Twente) mogelijk blijken
onder dit inkoopsysteem.

Overwegende dat:
- Het in het belang is van de jeugdige en het gezin als ondersteuning wordt uitgeoefend door
zorgaanbieders die maatschappelijke normen hoog in ’t vaandel hebben staan en in de praktijk
brengen;
- De solidariteit in de samenleving er mee gediend is als belastinggeld uitgegeven wordt voor het
democratisch toegewezen doel;
- Doorzichtigheid, ook op financieel terrein voor de gemeenraad van belang is om haar controle rol
in de jeugdzorg te kunnen vervullen;
- Andere gemeenten acties hebben ondernomen om verdergaand ongewenst gebruik van het Open
House systeem tegen te gaan;
- Mogelijkerwijze de toezicht capaciteit tekort schiet in kwantiteit en/of kwaliteit.
Verzoekt het college
- Samen met de andere regiogemeenten een steviger firewall *) te ontwikkelen in de Open House
constructie om zodoende ongewenst gebruik van publieke middelen te voorkomen;
- De raad voor 1 juli 2022 te informeren over de voorgenomen acties.
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*) firewall is een bescherming van o.a. computers tegen ongewenste activiteiten van buiten af.
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