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Geachte mevrouw Overvliet,
ln uw brief van 20 april 2017 stelt u ons, op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad, een aantal vragen:
1. Deelt het college met de CDA-fractie het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon,
het Advies- en Kachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze gemeente?
ln de Buitengewone Algemene ledenvergadering van november 2016 van de VNG hebben de
gemeenten zich uitgesproken voor continuering van de dienstverlening. Hiermee in lijn hecht het
College aan continuering van de dienstverlening van betrokken organisaties ter uitvoering van de
Jeugdwet die opgenomen zijn in resp. artikel 2.6lid 1 sub f Jeugdwet, artikel 2.6lid 1 sub c en d
Jeugdwet en artikel 2.2.4. eerste lid sub b Wmo 2015.
2. Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kndertelefoon, en
stichting AKJ?
Het College heeft d.d.2 mei 2017 hiertoe besloten.
3. Is het college voornemens ook een overeenkomst te sluiten met stichting Sensoor
Het College heeft d.d.2 mei 2017 hiertoe besloten.

4. Wanneer verwacht het college de raad een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van
budget voor de drie organisaties?
Het is niet nodig hiervoor nu een besluit voor te leggen aan de raad. De normen voor bekostiging zijn
landelijk bepaald en er is vanaf 2O15 tot nu toe landelijk een uitname gedaan uit het Jeugdbudget
voordat dit aan de gemeente Nijkerk ter beschikking is gesteld. Dat bedrag wordt per 2018 aan het
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vanuit het Rijk verstrekte budget toegevoegd en meegenomen ín de reguliere begrotingsbehandeling
2018. De nieuwe werkwijze is derhalve budgetneutraal.
5. Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst uitertijk per 1 juni 2017,
de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuiteit, getekend terug te
sturen?
Het College beantwoordt dit bevestigend.
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