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Be ntwoording vra gen ex a rtikel 40 va n het Reglement va n Orde va n de gemeentera a d
gesteld door Reem Ba kker va n de Fra ctie va n W D over de verordening jeugdzorg

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1. Is het college op de hoogte van de uits praak van de voorzieningenrechter in de jeugdzorgzaak in
Geldermalsen van medio julijl. ?
Antwoord: Ja , wij hebben de gea nonimiseerde (nog niet gepubliceerde uitspra a k) via de a dvoca te va n de
ouders va n de jeugdige ontva ngen.
Vraag 2. Heeft het college aan de gemeenteraad van Woerden een verordening met de tarieven voor
jeugdhulp ter bes preking en ter s temming voorgelegd? Indien ja, wanneer? Indien nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. In de verordening Jeugdhulp gemeente Woerden 2015 sta a n geen ta rieven. Wij hebben de
tarieven voor Jeugdhulp va stgelegd in de door het college va stgestelde "Beleidsregels jeugdhulp
gemeente Woerden 2016" en "Fina ncieel Besluit Jeugdhulp 2017". Dit conform de modelverordening
Jeugdhulp va n de VNG en conform de systema tiek rond de Wmo-hulpmiddelen.
Vraag 3. Zijn er in Woerden zaken waarbij er voor jeugdhulp minder budget bes chikbaar is ges teld dan
door cliënten gewens t was ? Indien ja, hoe vaak komt dat voor en welke bedragen zijn daar mee
gemoeid? Wat zijn de cons equenties gewees t voor cliënten?
Antwoord: Dit is ons niet bekend. Er zijn in elk geva l geen bezwa ren hierover binnengekomen. De
gemeente Woerden verleent bij een PGB 100 7o va n kosten in Zorg in Na tura (a rtikel 2.7 beleidsregels
Jeugdhulp gemeente Woerden). De ta rieven va n Zorg in Na tura zijn ma rktconforme zorgta rieven. De
uurtarieven voor PGB zijn ruim genoeg voor dekking va n de zorgkosten.
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Vraag 4. Heeft de uits praak van de voorzieningenrechter in deze zaak in Geldermals en cons equenties
voor
Woerden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja . Wij vra gen na der a dvies a a n de VNG over de juridische gevolgen va n deze zeer recente
jurisprudentie va n 10 juli 2017. Wa a rschijnlijk heeft deze uitspra a k na melijk gevolgen voor veel
gemeenten in Nederla nd. Wij zullen deze a dviezen opvolgen en u in een la ter sta dium informeren
over de te nemen sta ppen.
Vraag 5. Heeft het feit dat de gemeente Woerden bij de inkoop van zorg(producten) s amenwerkt met
andere gemeenten in de regio Utrecht-Wes t, invloed op de keuzevrijheid die de gemeenteraad van
Woerden heeft in het vas ts tellen van de hoogte van bedragen voor zorg in een verordening
jeugdzorg?
Antwoord: Voor de ta rieven va n Zorg In Na tura mogelijk wel, omda t deze ta rieven voor de regio
vastgelegd worden in een geza menlijk inkoopdocument. De tarieven voor PGB zijn echter loka a l te
bepalen. De gemeente Woerden heeft gekozen voor een 100 Zo PGB-ta rief terwijl a ndere gemeenten
een la ger PGB-ta rief hebben.
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Vraag 6. Zijn er andere onderdelen binnen het sociaal domein waar dergelijke juridische problematiek zou
kunnen bestaan? Indien nee, waarom niet? Indien ja, kan het college die onderdelen voor de raad in
kaart brengen en op acteren?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4.

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 17.05862
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Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
maandag 31 juli 2017 9:44:42
To:
!Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
Schriftelijke vragen art. 40 - verordening Jeugdzorg (VVD)
Attachments: art. 40 vragen - verordening jeugdzorg (vvd).pdf

Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de VVDfractie inzake de verordening Jeugdzorg en een uitspraak van
de voorzieningenrechter. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 30
augustus 2017. Zie in dit kader ook brief 17.013597 namens het college op de DLIS.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | adjunctgriffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Artikel 40 vragen betreffende uitspraak voorzieningenrechter in
jeugdzorgzaak gemeente Geldermalsen
Inleiding
De fractie van VVD Woerden heeft tijdens commissie- en raadsvergaderingen alsmede in de
werkconferentie sociaal domein, herhaaldelijk vragen gesteld over wat de wettelijke taken van de
gemeente en de gemeenteraad binnen het sociaal domein, zijn. Op die vraag kon door het College
van B en W vaak geen helder antwoord worden gegeven.
Eind juli is er door de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan in een jeugdzorgzaak binnen de
gemeente Geldermalsen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er in de gemeente
Geldermalsen geen goede grond is voor de hoogte van het toekennen van jeugdbudget aan cliënten.
De rechter stelt dat de tarieven voor jeugdhulp door de gemeenteraad in een verordening geregeld
dienen te zijn.
Vragen aan het college:
1. Is het college op de hoogte van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de
jeugdzorgzaak in Geldermalsen van medio juli jl.?
2. Heeft het college aan de gemeenteraad van Woerden een verordening met de tarieven voor
jeugdhulp ter bespreking en ter stemming voorgelegd? Indien ja, wanneer? Indien nee,
waarom niet?
3. Zijn er in Woerden zaken waarbij er voor jeugdhulp minder budget beschikbaar is gesteld dan
door cliënten gewenst was? Indien ja, hoe vaak komt dat voor en welke bedragen zijn daar
mee gemoeid? Wat zijn de consequenties geweest voor cliënten?
4. Heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter in deze zaak in Geldermalsen consequenties
voor Woerden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
5. Heeft het feit dat de gemeente Woerden bij de inkoop van zorg(producten) samenwerkt met
andere gemeenten in de regio Utrecht-West, invloed op de keuzevrijheid die de
gemeenteraad van Woerden heeft in het vaststellen van de hoogte van bedragen voor zorg
in een verordening jeugdzorg?
6. Zijn er andere onderdelen binnen het sociaal domein waar dergelijke juridische problematiek
zou kunnen bestaan? Indien nee, waarom niet? Indien ja, kan het college die onderdelen
voor de raad in kaart brengen en op acteren?
Reem Bakker
VVD Woerden

