SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad

Schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: Vermindering uren specialistische jeugdzorg
(Vervolgvragen)
Nadat de SP op 16 december 2015 schriftelijke vragen had gesteld over vermindering
uren specialistische jeugdzorg, hebben we nog enkele meldingen gekregen van ouders.
Een deel daarvan gaat over PGB, daar komen we op een ander moment op terug; deze en
de vorige vragen betreffen zorg in natura. Zo blijkt er in ieder geval bij één instelling
(Praktijk Jij en Ik) eind 2015 een cliëntenstop voor nieuwe cliënten te zijn geweest omdat
het jaarbudget op was.
De overeenkomst tussen beide is dat het (jaar)budget kennelijk ontoereikend is om
noodzakelijke en geïndiceerde hulp te verstrekken.

Vragen:
1. Is het college op de hoogte van deze cliëntenstop?
2. Heeft het college daarmee ingestemd?
3. Zo nee, hoe kan dat?
4. Hoe valt deze stop te rijmen met de uitspraken van de wethouder/het college dat
er niet bezuinigd wordt op specialistische jeugdhulp?
5. Is het college bereid per direct de budgetten voor deze noodzakelijk zorg aan te
vullen, zodat er geen cliëntenstops meer hoeven te komen?
6. Is het college bereid het antwoord op deze vragen te bespreken in de
eerstvolgende commissie PZ?
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Antwoord door College van burgemeester en wethouders van Uden
Datum: 2 februari 2016
Antwoord:
1.

Ja het college is op de hoogte dat er tijdelijk een cliëntenstop is geweest.

2.

De cliëntenstop heeft enerzijds te maken met groei van deze aanbieder en
anderzijds omdat een aantal pgb’s in 2015 omgezet zijn naar ZIN. Hierdoor
drukte deze cliënten extra op het ZIN-budget waardoor het ZIN-budget in een
vroege fase van 2015 al op was, en een tijdelijke cliëntenstop moest worden
doorgevoerd voor ZIN. Met de betreffende jeugdhulpaanbieder zijn inmiddels
afspraken gemaakt over compensatie en kon de cliëntenstop opgeheven worden.

3.

N.v.t

4.

De gemeenteraad heeft besloten om alle door het rijk voor dit doel toegekende
middelen in te zetten. Het college voert dit besluit onverkort uit. Alle middelen
die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de jeugdwet, worden voor dat doel
ingezet. Het college bezuinigt dus niet op de inzet van deze middelen.

5.

Het is niet nodig om budgetten voor jeugdzorg aan te vullen. Indien een
aanbieder vol zit wordt in overleg met zorgbemiddelaars gekeken of een andere
aanbieder ruimte heeft. In 2015 zijn alle kinderen die via deze route zijn
binnengekomen, geholpen

6.

Wij zien geen aanleiding om deze vragen te bespreken in de eerstvolgende
commissie PZ. Op 25 februari a.s. is een thema bijeenkomst gepland waarin
ingegaan wordt op het eerste jaar transitie jeugdzorg. Het is aan de commissie
om te besluiten of dit onderwerp geagendeerd wordt

