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Artikel 41 vragen van de fractie SP het onderzoek

--

van de NOS en Binnenland Bestuur

Geachte mevrouw Janssen,
U heeft het college op 19 september 2017 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over
problemen in de jeugdzorg, waaronder beschikbaar jaarbudget 2017. In deze brief
beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs.
1. Heeft de gemeente Oss meegedaan aan het onderzoek van NOS en Binnenlands
Bestuur?
Antwoord:
Ja de gemeente Oss heeft meegedaan aan het onderzoek van NOS en Binnenlands Bestuur.
2. Zo niet, kunt u aangeven waarom U niet aan dit onderzoek hebt meegedaan?
Antwoord:
Niet van toepassing
3. Heeft of krijgt de gemeente Oss ook te weinig budget voor Jeugdzorg in 2017?
Antwoord:
De gemeente Oss heeft in 2017 nog geen tekort op het totale jeugdbudget.
4. Kunt U een nauwkeurige analyse geven hoe het tekort is ontstaan?
Antwoord:
niet van toepassing
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5. Hoe kunt u voorkomen dat er in 2018 ook een tekort ontstaat?
Antwoord:
Voor 2017 en 2018 heeft de gemeenteraad extra middelen ter beschikking gesteld voor
reparatie, extra inkoop gespecialiseerde jeugdhulp en voor de transformatie opgaven
(transformatie naar een nieuw en meer uit gebalanceerd zorglandschap).
Voor 2018 heeft het rijk een korting opgelegd in de september circulaire, deze heeft enerzijds
te maken met de invoering van het objectief verdeelmodel anderzijds met de doelgroep 18+
en Voogdij kinderen ( minder jongeren in zorg in 2016). Momenteel worden de consequenties
hiervan in beeld gebracht.
6. Als u een tekort hebt, uit welke middelen financiert u de zorgvraag voor Jeugdzorg op
dit moment?
Antwoord:
Wij hebben momenteel geen tekort, de zorgvraag wordt uit de rijksmiddelen jeugd betaald.
7. Ervaart u ook dat de zorgvragen voor Jeugdzorg complexer worden?
Antwoord:
Wij horen van de toegang; BJG, VeiligThuis en Gecertificeerde Instellingen dat de complexiteit
van zorgvragen toeneemt.
8. Wat gaat u daar aan doen?
Antwoord:
In de Transformatie opgaven heeft dit een prominente plek. De opgave Complexe casuïstiek
richt zich op deze problematiek. Door over de domeinen heen te arrangeren zorgen we ervoor
dat er meer maatwerktrajecten ontstaan zodat deze specifieke groep beter geholpen kan
worden.
Daarnaast gaan we aan de hand van veel voorkomende problematieken binnen de gemeente
inzetten op preventie programma’s die samen met de BJG’s en de specialistische zorg worden
ingezet.
9. Kunt u garanderen dat in Oss alle kinderen die Jeugdzorg nodig hebben deze ook
tijdig en van goede kwaliteit kunnen krijgen? Zo neen, welke stappen gaat u
ondernemen om dit wel te realiseren?
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Antwoord:
Zoals u weet hebben we in 2017 te maken met wachtlijsten bij de BJG’s en de
gespecialiseerde zorg. Inmiddels hebben we extra middelen beschikbaar gesteld om de
wachtlijst bij de BJG’s weg te werken.
Door de inzet van middelen voor reparatie en extra inzet gespecialiseerde jeugdhulp
verwachten wij dat we de komende maanden van 2017 kinderen, jongeren en ouders tijdig
kunnen voorzien van goede jeugdzorg.

Met vriendelijke groet,
Wethouder zorg en welzijn

J.M.H. van de Ven

