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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door de heer Ruud Niewold van de fractie van D66
over budgetplafonds jeugdhulp.

Beantwoording van de vragen:

1. Zijn er op dit moment instellingen in onze gemeente actief die het budgetplafond reeds bereikt
hebben?
Ja. Sommige inwoners hebben te maken met het feit dat ze niet terecht kunnen bij de aanbieder van hun
eerste voorkeur. Dit doordat de budgetten zijn verdeeld over de aanbieders en sommige aanbieders binnen
de volumeafspraken hun plafond bereikt hebben. Voor Woerden zijn dat op dit moment de Psycho Informa
Groep en E-vizier (een aanbieder gespecialiseerd in dyslexie).
Wij hebben volgens landelijke afspraken de budgetten verdeeld over de aanbieders. Dit heeft tot doel
'omvallen' van zorgaanbieders te voorkomen en zorgcontinuïteit en werkgelegenheid te waarborgen. De
verdeling is gebaseerd op basis van productiecijfers die de zorgaanbieders zelf hebben aangeleverd over
2011, 2012, 2013.
2. In de Raadsinformatiebrief worden verschillende maatregelen genoemd met betrekking tot
kostenbeheersing. Eén daarvan betreft de zogeheten aanjager; is die aanjager inmiddels actief en
heeft deze professional reeds resultaten geboekt?
Nee. De afgelopen maanden hebben de gemeenten ingezet op inhoudelijke verbeteringen van de
werkprocessen van de wijkteams. De wijkteams binnen de gemeenten in Utrecht West zijn divers ingericht.
Voortschrijdend inzicht leert dat een regionale "aanjager", die lokale toegangen kan ondersteunen met
"raad en daad" daarbij niet nodig, en vanuit kostenoogpunt dus niet wenselijk iş. Dooron twikkelin g van de
wijkteams is vooral een lokale aan gelegen heid.
3. E e n andere maatregel is dat in mei een convenant zou worden afgesloten met huisartsen en
jeugdartsen; is dat convenant inmiddels in werking? In hoeverre kan dat convenant bijdragen aan
zorgcontinuïteit? Denk bijvoorbeeld aan adequate informatie en ondersteuning bij het zoeken naar
alternatieve instellingen.
De huisartsen , GGD-artsen en jeugdartsen hebben bin n en de Jeugdwet een eigen verwijsmogelijkheid
richting jeugd-GGZ. Nadere samen werkin g en in formatie-uitwisselin g tussen Woerdenwijzer.nl en deze
artsen zal een goede verwijzin g voor de in won er richtin g hulp bevorderen . De
samenwerkingsovereenkomst tussen huisartsen , GGD en gemeen ten , die specifiek met dit doel is
opgesteld, wordt op 8 september 2015 on derteken d. Met raadsin formatiebrief 15R.00488 ben t u on lan gs
over het convenant geïn formeerd.

4. E e n reeds eerder gemelde maatregel is de risicodeling in de provincie. Is op die provinciale
afspraak reeds een beroep gedaan door onze gemeente op het delen van risico's? Zo niet, is dat wel
te verwachten?
Nee, tot op heden is er geen beroep gedaan op de vereffeningsafspraken. De bovenregionale risicodeling
in 2015 is onderwerp van gesprek tussen de portefeuillehouders in de provincie Utrecht (Breed Wethouders
Overleg). Op dit moment (naar aanleiding van de resultaten van Q1 en Q2) is er nog te weinig zicht op de
consequenties van deze vereffeningsafspraken. Het onderwerp komt direct na de zomer van 2015 terug in
het BWO. Wij zullen uw raad nader informeren, wanneer er meer bekend is.
5. Welke andere nog niet genoemde maatregelen treft de gemeente om niet alleen de
zorgcontinuìteit maar vooral ook de extra zorgen van kinderen en ouders inzake de inkoop van hulp
te minimaliseren?
WoerdenWijzer.nl neemt een bemiddelende rol op zich en zorgt ervoor dat inwoners altijd de benodigde
zorg via één van de aanbieders ontvangen waar nog wel ruimte (volume) is. Woerdenwijzer.nl voert
eventueel extra gesprekken met inwoners om te onderzoeken welke mogelijkheden en ruimte er zijn voor
maatwerk. Woerdenwijzer.nl kan (bv als een behandeling verlengd moet worden en er sprake is van een
budgetplafond), als dit in het belang is van de inwoner, boven-budgettair zorg toewijzen. In voorkomende
gevallen is dit ook gebeurd. Een andere mogelijkheid is het inzetten van een PGB voor gewenste
zorgaanbieders waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten. Aanbieders moeten op grond van
het afgesloten contract ook zelf bemiddelen haar andere aanbieders.
Gemeenten kennen de zorg in principe toe op basis van de landelijk toegekende budgetten. Belangrijk
element hierbij is dat gemeenten te maken hebben met een "open einde regeling" binnen het sociaal
domein. Wanneer alle aanbieders het budgetplafond bereikt hebben, zal er een overschrijding
plaatsvinden. Zorg en ondersteuning worden altijd geleverd als aangetoond is dat dit noodzakelijk is.
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De ingekomen brief met corsanummer 15.016182.
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Aan de leden van de Raad,
Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van D66. De vragen gaan over de financiën inzake jeugdhulp. Conform het
Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (5 september 2015) om de vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Milan Lucassen
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur

- 6 AUG. 2015
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D66
Woerden, 5 augustus 2015

Betreft: artikel 40-vragen budgetplafonds jeugdhulp
Geacht college,
Uit de Raadsinformatiebrief van februari 2015 - RIB 15R.00032 - blijkt dat Woerden waarschijnlijk
niet uitkomt met de middelen die zij van het rijk ontvangt voor jeugdhulp. Dat biedt reden voor D66
Woerden om vragen te stellen over de financiën met betrekking tot jeugdzorg op dit moment.
Temeer omdat recent bekend is geworden dat in sommige regio's blijkt dat zorginstellingen hun
budgetplafond bereikt hebben en geen nieuwe cliënten meer kunnen aannemen. Is dit ook een
probleem in onze gemeente?
Het Rijk en de VNG hebben toegezegd dat de zorgcontinuïteit overal in Nederland geborgd is.
Echter, in gevallen waarbij het budgetplafond bereikt is, kan dit toch extra zorgen en extra werk
geven voor kinderen en hun ouders. Immers, er is dan opnieuw overleg nodig met de gemeente en
soms moet er een andere instelling worden gekozen. Onze fractie vindt het belangrijk te weten of
en hoe de gemeente op deze problemen is voorbereid.
De fractie van D66 heeft hierover de volgende vragen:
1. Zijn er op dit moment instellingen in onze gemeente actief die het budgetplafond reeds bereikt
hebben?
2. In de Raadsinformatiebrief worden verschillende maatregelen genoemd met betrekking tot
kostenbeheersing. Eén daarvan betreft de zogeheten aanjager; is die aanjager inmiddels actief
en heeft deze professional reeds resultaten geboekt?
3. Een andere maatregel is dat in mei een convenant zou worden afgesloten met huisartsen en
jeugdartsen; is dat convenant inmiddels in werking? In hoeverre kan dat convenant bijdragen
aan zorgcontinuïteit? Denk bijvoorbeeld aan adequate informatie en ondersteuning bij het
zoeken naar alternatieve instellingen.
4. Een reeds eerder gemelde maatregel is de risicodeling in de provincie. Is op die provinciale
afspraak reeds een beroep gedaan door onze gemeente op het delen van risico's? Zo niet, is
dat wel te verwachten?
5. Welke andere nog niet genoemde maatregelen treft de gemeente om niet alleen de
zorgcontinuïteit maar vooral ook de extra zorgen van kinderen en ouders inzake de inkoop van
hulp te minimaliseren?
Graag ontvangen wij bij elk van de gestelde vragen een adequate toelichting.
Met vriendelijke groet,
Ruud Niewold
Gemeenteraadslid D66 Woerden

