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Aantal bijlagen

Vragen over de sluiting van 8 residentiële plaatsen

--

(bedden) bij Oosterpoort in Heesch

Geachte mevrouw Janssen,
Op 8 januari 2020 heeft u ons artikel 41-vragen gesteld over de sluiting van acht residentiële
plaatsen (bedden) bij Oosterpoort in Heesch.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt:
1. Bent u het met ons eens dat het huis van Oosterpoort in Heesch een goede behandel- en
begeleidingsplaats is voor jongeren?
Voor zover onze informatie strekt is het huis van Oosterpoort een goede behandel- en
begeleidingsplaats voor jongeren.
2. Bent u het met ons eens dat Oosterpoort door de handelswijze van de regiogemeenten aan haar
eigen succes ten onder dreigt te gaan?
Wij zijn het hiermee niet eens. Wij als gemeenten en zorgaanbieders in de regio willen graag
zoveel mogelijk kinderen met het best passende hulpaanbod ondersteunen.
In verband met de teruglopende vraag naar residentiële plaatsen (niet meer passend hulpaanbod)
en de daardoor ontstane onderbesteding heeft Oosterpoort, in overleg met de regio, de keuze
gemaakt één residentiële voorziening te sluiten.
Oosterpoort heeft een aanzienlijk aandeel in de opbouw van alternatieve trajecten in het kader van
opbouw, ombouw en afbouw (transformatieopgaven).
3. Klopt het dat er regionaal nog steeds geen lange termijnvisie is over residentiële bedden in de
regio?
Nee dat klopt niet. In onze regio hebben we al een aantal jaren samen met aanbieders van
specialistische jeugdhulp een visie op residentiële en klinische plaatsen; aan de hand van de
“Transformatieopgaven” wordt deze visie uitgewerkt.

4. Zo niet, waarom niet? Zo ja, wat en waar is deze visie?
Met de transformatieopgaven heeft onze regio samen met aanbieders een visie gepresenteerd
waarbij zoveel en verantwoord mogelijk wordt ingezet op gezinsgericht verblijf. Echter zullen er
altijd residentiële en klinische plaatsen nodig blijven. Hiermee is in de visie nadrukkelijk rekening
gehouden.
5. Kunt u aangeven wanneer en hoe we de definitieve afbouw van bedden in de regio gaan
bespreken en er beslissingen over gaan nemen.
Met het instemmen op de transformatieopgaven hebben de 16 raden in onze regio ingestemd met
een gefaseerde afbouw van residentiële en klinische plaatsen. Hiervoor is ook een opbouwbudget
ter beschikking gesteld om te voorkomen dat er geen alternatief is wanneer bedden worden
afgebouwd.

6. Kunt u aangeven of het sluiten van de bedden van Oosterpoort nodig is om de afbouw van de
regionale bedden te realiseren?
Zoals eerder aangegeven speelde bij Oosterpoort een afname van vraag naar residentiële plaatsen.
Tevens wordt er in de regio vervangend aanbod opgebouwd; hiermee draagt Oosterpoort bij aan
de regionale opdracht opbouw, ombouw en afbouw.

7. Bent u bereid om te bekijken of de bedden van Oosterpoort behouden kunnen blijven?
Momenteel niet.
8. Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dat doen?
Afbouw van bedden bij Oosterpoort is een gezamenlijk besluit van Oosterpoort en de regio
geweest. Enerzijds bedrijfsmatig zodat Oosterpoort een gezonde organisatie kan blijven, anderzijds
omdat het past binnen de transformatie.
De sluiting van het huis op de Bachlaan in Heesch is een keuze die Oosterpoort heeft gemaakt.
9. Kunt u een garantie geven, dat door de eventuele sluiting van het huis in Heesch, er geen
jongeren tussen de wal en het schip gaan vallen ?
Voor de jongeren van de Bachlaan heeft Oosterpoort toegezegd dat er een goed en passend
alternatief is gevonden. Daarnaast blijven we samen met aanbieders kritisch kijken naar een
verantwoorde ondergrens van residentiële en klinische plaatsen.

Met vriendelijke groet,

C.P.W. van Geffen
Wethouder Jeugdzorg

