Beantwoording vragen vanuit fracties
Fractie

D66

Inleiding

Beantwoording vragen D66 mbt plan van aanpak
kostenbeheersing jeugdhulp
De bijeenkomst van 5 maart jl. heeft voor de D66 fractie verhelderend
gewerkt. Daarbij wil D66 alle mensen die deze bijeenkomst mogelijk
hebben gemaakt hartelijk danken. De belangrijkste punten die D66 uit
de bijeenkomst gedestilleerd heeft:
Doe meer aan preventie en voorlichting. Hoe eerder je erbij
bent, des minder intensieve zorg (dus dure zorg) er verder in
het traject nodig is.
Zorg dat ICT systemen beter met elkaar communiceren. Scheelt
tijd en dubbel werk.
Geef de professionals en inwoners betere kaders.
Nu lopen ongeveer 50% van de aanvragen via de gemeente. Op
termijn moet dit naar 100%; hiermee zal er meer zicht zijn op
zorgnota’s die de gemeente kan verwachten. En dat geeft weer
meer sturingsmogelijkheden (zoals betere inkoop van zorg)

Datum vraag
Datum antwoord

11 maart
12 maart

Vragen
1. Deelt het college dezelfde conclusie als hierboven beschreven? Zo nee, waar zitten de
verschillen?
2. Wat wordt het plan van aanpak bij het creëren van betere kaders?
3. Op vragen van D66 eerder dit kwartaal gaf het college aan dat tijd steken in het creëren van
duidelijkere verordeningen weinig zin heeft. Ziet het college dit nu anders?
4. Wat zijn de gevolgen voor de begroting bij het aannemen van het raadsvoorstel? Een
begrotingswijziging nodig? Uit welke voorzieningen betalen?
Antwoorden
Goed om te vernemen dat de bijeenkomst van 5 maart met het Maatschappelijk Team verhelderend
heeft gewerkt en dat het voor D66 evident is dat extra capaciteit/budget nodig is om meer grip en
inzicht te krijgen in de kosten van de jeugdhulp.
1. De punten die u meegenomen heeft uit het overleg, komen in hoofdlijnen overeen met ons
voorstel.
2. Het creëren van betere kaders wordt opgepakt door de nog te werven implementatiemanager/
projectleider en de kwaliteitsmedewerker jeugd. Uiteraard in afstemming met de betrokken
professionals uit het Maatschappelijk Team en de backoffice jeugd die met de nieuwe kaders
zullen moeten werken. De kaders worden voor een deel bepaald door de regionale afspraken
rondom resultaatgericht werken en het toetsen van arrangementen. Daarnaast gaan we de
beleidsregels jeugdhulp (waaronder ook de verstrekking van PGB’s valt) aanscherpen, evenals
de samenwerkingsafspraken met de vrije verwijzers (huisartsen, Gecertificeerde Instellingen).
3. Uw eerdere vraag was gericht op één integrale verordening sociaal domein in begrijpelijke
taal. Wij zien hier nog steeds weinig meerwaarde in, aangezien een makkelijker leesbare
verordening niet direct leidt tot beheersing van de kosten. Door de bestaande kaders te
actualiseren en aan te scherpen, krijgen de zorgprofessionals wel meer handvatten bij de
uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.
4. De totale kosten voor de realisatie van het Plan van Aanpak bedragen € 315.000. Met een
deel van deze kosten is in het kader van de aangekondigde invoering van resultaatgerichte
bekostiging al rekening gehouden in de begroting 2019. Op dit moment stellen wij voor het
resterende benodigde bedrag van € 250.000 voor 2019 aan de Algemene Reserve te
onttrekken.

