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Motie 3

Afschrift factuur Jeugdzorg ook naar ouders
Motie van de fractie van CDA Wijchen
Eerste indiener motie: Björn Derksen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2020.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat:
•
•
•
•

De gemeente Wijchen is gestopt met Rondom Wijchen;
Het college de regie in het zorgdomein heeft teruggenomen;
De zorg nog steeds een grote kostenpost is binnen de gemeentelijke begroting;
Veranderingen binnen het zorgdomein nog steeds nodig zijn
om binnen de gestelde begroting te blijven.

Overwegende dat,
•
•
•
•
•
•

Jeugdzorgverleners rechtstreeks factureren aan de gemeente;
Ouders van kinderen die Jeugdzorg afnemen geen afschrift
van de factuur voor de verleende zorg ontvangen van de
jeugdzorgverlener;
Hierdoor bij de ouders weinig inzicht is in de hoeveelheid
zorguren die zijn besteed en de zorgkosten die dit met zich
meebrengt;
Het ontbreken van inzicht over de zorgkosten bij ouders ervoor kan zorgen dat nauwelijks bewustwording over de financiën van de jeugdzorg aanwezig is;
Door ouders inzicht te geven in het aantal bestede zorguren
en de kosten die hiermee gepaard gaan er naast meer bewustwording tevens een stukje extra controle ontstaat;
Dit mogelijk een positief effect kan hebben op de controle
die de gemeente uitvoert en op termijn de zorgkosten zou
kunnen drukken.

Roept het college daarom op:
•

Met Jeugdzorgverleners het gesprek aan te gaan of ouders
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•

van kinderen die Jeugdzorg afnemen periodiek een afschrift
van de factuur kunnen ontvangen met daarop de gemaakte
zorguren en het bedrag dat hiermee gemoeid is. Teneinde
bewustwording en een extra controlemechanisme rondom de
gemaakte kosten in de Jeugdzorg te realiseren.
De raad voor eind 2020 te informeren over de uitkomsten
hiervan.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van CDA Wijchen,
Björn Derksen

