Oss

GrmEE NTE

Fractie SP

T.a.v. Jan van Kreij
E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5

5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum

Ons kenmerk

5 november 2019

Behandeld door

Doorkiesnummer

M. Arts

o4L2 62 92 0B

Onderwerp
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Artikel 41 vragen van de fractie SP over de
besteding van extra geld van het kabinet voor de
jeugdzorg

Geachte heer van Kreij,
U hebt het college op 27 september artikel 41 vragen gesteld welke op 7 oktober door ons zijn

ontvangen. Deze vragen gaan over de besteding van extra geld van het kabinet voor de

jeugdzorg. In deze brief beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.

7.

Heeft de regio Noordoost-Brobant extra budget ontvongen von het Kobinet zools in
het voorjaor is aongekondigd? Zo ja, hoeveel geld bedraagt dit extra budget? Zo nee,
wonneer verwocht de regio Noordoost-Brobont deze gelden te ontvangen?
Via de algemene uitkering van het gemeentefonds (meicirculaire) heeft de gemeente
Oss de volgende middelen gekregen:
- in 2019 2,3 miljoen;
-in2O2O 1,7 miljoen;

-in2O2! 1,7 miljoen.

2.

Kan het college oongeven hoe dit extra budget in de regio Noordoost-Brabant wordt
ingezet voor de jeugdzorg en wat dit betekent voor de jeugdzorg in de gemeente Oss?

We hebben het extra budget ingezet om tekorten op de jeugdzorg af te dekken. De
verwachte uitgaven voor jeugdzorg waren namelijk hoger dan de budgetten die we
hiervoor in onze begroting hadden opgenomen. Daarbij baseren we ons steeds op de
budgettaire kaders die we regionaal opstellen op basis van de verwachte vraag naar
jeugdhulp. Bijstellingen van het budget verwerken we in onze eerste financiële
tussen ra pportage/kadernota en i n de progra m ma begroti ng.
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-3.

Kan het college aangeven bij welke organisaties geld

uit

het extra budget is terecht

gekomen en om hoeveel geld het per organisatie gaat?
Zoals bij vraag 2 is aangegeven is dit budget gebruikt als dekking voor de tekorten.
Er is geen specifieke organisatie aan te wijzen die middelen uit dit extra budget

heeft ontvangen.

4.

Wordt gemonitord wat de effecten zijn van de besteding van het extra geld binnen

de gemeente? Zo nee, waarom niet?
Zoals in vraag 2 is aangegeven, maken we vooraf een inschatting van de verwachte
jeugdhulpvraag. Achteraf kijken we naar de realisatie (de ingezette jeugdhulp). Er is

of komt geen apart plan voor de inzet van deze middelen. De ontwikkeling van de
totale jeugdhulp monitoren we uiteraard.
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