Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
298

Datum

24 juni 2020

Steller vragen

Albert Deuzeman (GroenLinks)

Over agendapunt

Cie B&B 2 2 juli 2020; Kadernota 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Dekkingsvoorstellen (p. 9)
Het college stelt voor om het budget voor beschut werk met €30.000 te verlagen.

1. Betreft het hier een budget dat uitsluitend bestemd is voor externe inkoop, of heeft
dit ook consequenties voor de beschikbare capaciteit binnen de WODV?

Antwoord 1:

Dit betreft uitsluitend een budget voor externe inkoop en heeft geen consequenties voor de
beschikbare capaciteit binnen de WODV.
A3. Jeugdhulp (pp. 17-20)
Op pagina 19 wordt gesproken over een “strengere filtering” als maatregel tegen de stijging

van de zorgkosten bij de jeugdhulp, naast bijvoorbeeld de inzet van een praktijkondersteuner
Jeugd huisartsen en meer lokale opvang.

2. Op welke wijze zou een gemeente, met het oog op de Jeugdwet, vorm kunnen geven
aan een dergelijke strenge filtering?

Antwoord 2:

Middels het investeren in

A) het structureel inbedden van de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) en;

B) de toegang belegd via Voorschoten Voor elkaar nog meer toerusten door middel van
kennis en vaardigheden aandragen om kostenbewust te sturen en;

C) het preventieve veld en lichte jeugdhulp nog beter laten samenwerken,

willen we als gemeente meer grip krijgen op het aantal jeugdhulp indicaties. Door de inzet

van de OJG kunnen verwijzingen jeugd GGZ beter worden gestroomlijnd, kan de
zorgbehoeftebepaling verder worden verbeterd en meer gebruik worden gemaakt van het

preventieve en lichte jeugdhulpveld. De OJG kan de jeugdigen zelf kort begeleiden en via
samenwerking met Voorschoten Voor Elkaar meer gebruik laten maken van het preventieve

en lichte jeugdhulp veld. Het preventieve veld bezit veel expertise welke we beter gaan
benutten. Dit doen we door samen met Voorschoten Voor Elkaar alle processen in en rondom
de lokale toegang verder in kaart te brengen, te versterken en in te bedden.
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De investering en versterking in de lokale toegang via Voorschoten Voor Elkaar heeft als
resultaat:
-

Een meer adequate filtering van jeugdhulpvragen;

-

Een verlaging van het aantal verwijzingen naar specialistische jeugdhulp (jeugdigen

worden meer geholpen via het preventieve en lichte jeugdhulpveld);
-

Als gemeente grip hebben op het aantal verwijzingen jeugdhulp;

-

Daling van de stijging van de kosten jeugdhulp wegens bovengenoemde.

-

Als gemeente eerder kunnen bijsturen;

Daarnaast maken we ons hard om voor zover dat nodig en afdwingbaar is budgetplafonds
per instelling te verwezenlijken. Randvoorwaardelijk daarbij is uiteraard dat de toegang strak
geregisseerd wordt.

C4. Stimulering lokale economie (p. 25)
Naar aanleiding van maatregelen uit de nog uit te werken Economische Agenda 2020-2023
wordt de noodzaak van een structurele gemeentelijke bijdrage voorzien.

3. Wanneer denkt het college duidelijkheid te kunnen geven over de concrete
onderbouwing van het gevraagde bedrag van €100.000 voor de komende drie jaar?

Antwoord 3:

Voor het aantrekkelijk maken en houden van het centrumgebied is een structurele investering
nodig. Dit om ervoor te zorgen dat de aanpassingen in het centrum bijdragen aan een
integrale versterking van het gehele centrum (inclusief onder andere thema’s als mobiliteit,

maatschappelijke opgave, duurzaamheid, technisch beheer). Ook wordt de opgaaf door de
nieuwe post Corona economie groter, maar biedt daarnaast ook kansen. Door nu te

investeren in een kwalitatief aantrekkelijk centrum, blijft Voorschoten een aantrekkelijke
woongemeente en vestigingsgebied. De onderbouwing van €100.000 is in grote lijnen:
-

de uitvoering van de Economische thema’s uit de economische agenda 2020-2023;

het verbeteren van kwaliteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte en de
winkelrouting in het centrumwinkelgebied, incl. analyse van opgaaf en aandacht voor
functiemenging en conform een Integraal Gebiedsgerichte Aanpak;

-

Versterken van de identiteit van het centrum, passend bij het DNA van Voorschoten en

-

Stimuleren en faciliteren van de kracht van de samenleving en versterken van de

de kernwaarden van het centrum en het aantrekken van publiekstrekkers;
samenwerking om gezamenlijke doelen te kunnen bereiken.

De ontwikkeling van woonlocaties en mogelijk een multifunctionele accommodatie in of nabij
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het centrum zal op lange termijn ook bijdragen aan de versterking van het centrum.
Investering in spoortunnel Horst en Voordelaan (p. 35)
Er wordt geld gereserveerd voor een vervolgonderzoek naar de constructieve veiligheid in de
spoortunnel.

4. Heeft ProRail in een rol in het beheer van deze spoortunnel, of ligt die
verantwoordelijkheid volledig bij de gemeente?

Antwoord 4:

In het kader van de wet herverdeling wegen zijn de rechten en plichten van de tunnel aan de
Horst en Voordelaan in 1993 overgegaan van de Provincie Zuid Holland naar de gemeente

Voorschoten. Contractueel is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer
en onderhoud.

Toelichting (indien nodig):

