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WOERDEN 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Jan-Hubert van Rensen en Reem Bakker van de Fractie van 
Inwonersbelangen en W D over informatievoorziening jeugdzorg 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Is het college er zich van bewust dat de berichtgeving over de informatievoorziening van de jeugdzorg in de 
vergadering van de commissie welzijn van 13 januari 2016 anders was dan op 18 november 2015? 

Antwoord 
Nee. 

Vraag 2 

Wat is de oorzaak dat de raad anders geïnformeerd is op 13 januari dan op 18 november 2015? 

Antwoord 
Wij hebben steeds bericht (in eerdere RIBs 15R.0032 Overzicht financiën Jeugdhulp en 15R00552 Ontwikkeling 
van de in UW verband ingekochte, voor Woerden geleverde zorg Jeugd en Wmo en bij de presentatie van de monitor 
Sociaal Domein in de informatiebijeenkomst van 10 december 2015) dat 2015 een starWovergangsjaar is en dat 
informatievoorziening en de onderliggende administratie in de loop van 2016 op orde zullen zijn. 
Naarmate 2015 vorderde konden wij u op basis van voortschrijdende informatie steeds preciezer 
infomeren, en realiseerden wij ons ook dat er nog een aantal forse uitdagingen liggen voordat administratie 
en informatievoorziening volledig op orde zijn. Maar de kernboodschap, zoals geformuleerd in november 
2015, is dezelfde gebleven. 

Vraag 3 
Wat is op dit moment de juiste stand van zaken met betrekking tot de informatievoorziening jeugdzorg in 
2016? 

Antwoord 
Zoals afgesproken in de commissie Welzijn van 13 januari zullen we u daarover informeren tijdens een 
raadsinformatiebijeenkomst, die in maart of april gepland wordt. 

Vraag 4 
Als de informatievoorziening niet op orde is, welke acties onderneemt het college om deze op orde te 
krijgen? 

Antwoord 
Het op orde krijgen van administratie en informatievoorziening heeft zowel een lokale als een regionale 
component. Aan beide componenten wordt momenteel met volle inzet gewerkt om de afsluiting 2015 zo 
compleet mogelijk te maken en voor 2016 verder op orde te brengen. 
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Aan het College 
Cc Raad 

Bi jgaand t r e f t u aan de schr i f te l i jke v ragen ex ar t ike l 40 van he t RvO van de f ract ies van Inwonersbe langen en VVD 

over de i n fo rma t i evoo rz ien ing rond de jeugdzorg . C o n f o r m he t RvO d ien t he t col lege de v ragen b innen een t e r m i j n 

van 30 dagen t e b e a n t w o o r d e n , te w e t e n v ó ó r 18 feb rua r i 2016. 2 0 JAN, 2016 
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ARTIKEL 40 VRAGEN 
Informatievoorziening jeugdzorg 

19 januari 2015 

Inleiding 
In de commissie Welzijn van november 2015 is de informatievoorziening over de 
jeugdzorg aan de orde geweest. In 2016 zou deze op orde zijn. Het college heeft 
toegezegd de inkoopvoorwaarden aan de instellingen die jeugdzorg geven te 
verstrekken. Het gaat om de voorwaarden behorende bij inkoopcontracten/ 
overeenkomsten met de instellingen die jeugdzorg gaan uitvoeren voor gemeente 
Woerden in 2016. En dan met name over de informatieverstrekking van deze 
instellingen aan gemeente Woerden over onder andere aantallen, instroom, uitstroom, 
financiën, tijdigheid en trends/ontwikkel. 

Het college verstrekt de volgende informatie (18-11-2015Ĵ: 
"Volgend jaar zal de rapportage over het zorggebruik en de kosten van de jeugdzorg en de 
Wmo niet langer gebaseerd zijn op een uitvraag bij de aanbieders. De 
kwartaalrapportages worden dan opgesteld op basis van de informatie uit de 
gemeentelijke administratie. De gemeente ėn de organisaties zijn allen aangesloten op het 
Gegevensknooppunt (GGK), de beveiligde omgeving voor uitwisseling van berichten over 
toekennen van zorg, in/uit zorg en declaraties. In de gemeentelijke administratie is 
daarmee alle informatie aanwezig die nodig is om snel rapportages op te kunnen stellen 
over aantallen in zorg, uitnutting van de contracten en financiële situatie per peildatum." 
(in de bijlage de details van het berichtenverkeer] 

In de commissie Welzijn van 13 januari 2016 geeft het college aan dat de 
informatievoorziening in de jeugdzorg nog lang niet op orde is. In 2016 zal het 
nodige moeten gebeuren om de informatievoorziening op orde te brengen. 

Vragen 
1) Is het college er zich van bewust dat de berichtgeving over 

de informatievoorziening van de jeugdzorg in de vergadering van de commissie 
welzijn van 13 januari 2016 anders was dan op 18 november 2015? 

2] Wat is de oorzaak dat de raad anders geïnformeerd is op 13 januari dan op 18 
november 2015? 

3) Wat is op dit moment de juiste stand van zaken met betrekking tot de 
informatievoorziening jeugdzorg in 2016? 

4) Als de informatievoorziening niet op orde is, welke acties onderneemt het college 
om deze op orde te krijgen? 

Namens Inwonerbelangen, Jan-Hubert van Rensen 
Namens WD, Reem Bakker 
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ARTIKEL 40 VRAGEN 
Informatievoorziening jeugdzorg 

19 januari 2015 

Bijlage: Type berichten in het berichtenverkeer 
301 - en 302-bericht Wmo/Jeugd 
301- bericht: Het 301-bericht is het toewijzingsbericht. De gemeente geeft dit bericht af. 
302- bericht: Dit bericht vormt de ontvangstbevestiging op het 301-bericht. De 
zorgaanbieder verstuurt het 302-bericht wanneer zij een 301-bericht hebben 
ontvangen. 
303- en 304-bericht Wmo/Jeugd 
303- bericht: Dit is het declaratiebericht van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder 
verstuurt dit bericht. 
304- bericht: Een 304-bericht is het retourbericht op een declaratiebericht [303). Dit 
bericht wordt verstuurd door de gemeente en bevestigt naar de zorgaanbieder dat de 
gemeente het 303-bericht heeft ontvangen. 
305- en 306-bericht Wmo/Jeugd 
305- bericht: Dit is het "start-zorg-bericht" dat wordt verstuurd door de zorgaanbieder. 
De aanbieder laat hiermee weten een cliënt in zorg te hebben genomen. 
306- bericht: Dit is het retourbericht op een 305-bericht. Het is de ontvangstbevestiging 
van de betreffende 305. 
307- en 308-bericht Wmo/Jeugd 
307- bericht: Dit bericht staat voor einde zorg/mutatiezorg en geeft het einde of een 
mutatie in een eerder gestart zorgtraject door. Het 307-bericht wordt verstuurd door de 
zorgaanbieder. 
308- bericht: Het 308-bericht is de gemeentelijke bevestiging op een 307-bericht. Dit 
bericht wordt dan ook door de gemeente verstuurd. Het is aan de gemeente om tijdig de 
308-berichten te versturen. 
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