
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording a 
16R.00242 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 17 mei 2016 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring 

Portefeuille(s) : Sociaal domein - jeugdzorg 

Contactpersoon : F. Pleket 

Tel.nr. : 8327 

E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Coby Franken 
van de Fractie van Progressief Woerden 
over continuïteit jeugdhulp 

Beantwoording van de vragen: 

Over de financiële problemen waarin aanbieders van jeugdzorg verkeren, informeerden wij u met een 
eerdere RIB (16R.00237). Die had specifiek betrekking op de instelling Intermetzo, die met de 
Transitieautoriteit in gesprek is over aanvullende subsidiëring. Het artikel in het Algemeen dagblad, 
waarnaar vragensteler verwijst, gaat in algemene zin in op instellingen voor jeugdzorg die in financiële 
problemen zouden verkeren als gevolg van betalingsachterstanden van de kant van gemeenten. 

Vraag 1: 
1. Heeft u kennis van een brief van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra over jeugdhulpaanbieders die in acute nood 
verkeren? 

Antwoord 
Ja 

Vraag 2. 
Hoe is de continuïteit van jeugdhulp in Woerden, is er voldoende aanbod? Is er sprake van wachtlijsten? 
Zijn er signalen van zorgvragers die reden voor zorg geven dat er 'gaten in de jeugdhulp' vallen zoals in het 
artikel wordt gesuggereerd? 

Antwoord 
De regio Utrecht West (waaronder Woerden) heeft ervoor gekozen om niet te werken met enkele 
strategische partners, maar de Jeugdhulp met raamcontracten breed aan te besteden. Dat betekent dat er 
voldoende aanbod is overeengekomen en continuïteit, voor zover dit kan, is gewaarborgd. Er hebben ons 
geen signalen van zorgvragers over gaten in de jeugdhulp bereikt. 

Zorgaanbieders zijn contractueel verplicht om wachtlijsten te melden. Vanuit de inkoopfunctie zijn er geen 
wachtlijsten gemeld. Onze consulenten van WoerdenWijzer geven aan dat er bij enkele aanbieders in de 
praktijk een wachttijd is van 6 tot 8 weken. Ter duiding: dat is een geringe wachttijd die voor de meeste 
zorgproducten acceptabel is. 

Vraag 3. 
Is bekend of jeugdhulporganisaties in onze regio in financiële problemen verkeren? Zo ja, wat is daarover 
bekend? Wat zijn eventueel knelpunten ten aanzien van administratie, facturering en betalingsverkeer 
tussen de gemeente en jeugdhulporganisaties, zijn er achterstanden? En zo ja, welke inspanningen worden 
gedaan door de gemeente en de organisaties om deze knelpunten op te lossen? Doet gemeente aan 
bevoorschotting, in welke gevallen? Zal de Icloud een (positief) effect kunnen hebben op administratie en 
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betalingsverkeer? 

Antwoord 
Zorgaanbieder Intermetzo is met de Transitieautoriteit in gesprek en noemt de situatie "zorgelijk." Woerden 
werkt vanuit Utrecht West samen met de andere Utrechtse jeugdzorgregio's om de problemen van 
Intermetzo het hoofd te bieden. In april is zorgaanbieder Victas (Amersfoort/verslavingszorg) overgenomen 
door Arkin (o.a. Jellinek kliniek).Er zijn ons momenteel geen andere zorgaanbieders bekend, die financiële 
problemen rapporteren. 

Voor wat betreft de betalingsachterstanden en de inspanningen die worden gedaan om die op te lossen: 
naast Intermetzo zijn er geen voorschotten verstrekt vanwege liquiditeitsproblemen. Indien nodig kan dit 
versneld. 

Voor Cumulus (Icloud) geldt hetzelfde als voor alle andere lokale initiatieven: zolang 390 gemeenten in 42 
jeugdzorgregio's hun systemen niet op elkaar aansluiten, worden de administratieve lasten voor de 
zorgaanbieders per saldo verhoogd. Ook voor de Icloud geldt dat het een afweging is of de goede intenties 
(waaronder een verlaging van de administratieve lasten) opwegen tegen het gegeven dat we het anders 
gaan doen en daarmee de lasten misschien verhogen. 

Vraag 4. 
Wat is bekend over jeugdhulporganisaties in onze arbeidsmarktregio als het gaat om het in financiële 
problemen verkeren? Ziet de gemeente hierin risico's voor arbeidsplaatsen, voor inwoners als werknemer 
van jeugdhulporganisaties en zo ja, welke mogelijkheden ziet de gemeente binnen de arbeidsmarktregio 
(Utrechtse werktafel) om hier eventueel samen met sociale partners in de arbeidsmarktregio actie in te 
ondernemen in geval van het ontstaan van nieuwe werkloosheid? 

Antwoord 
Wij kunnen niet inschatten of deze stelselwijziging leidt risico's voor de arbeidsmarkt. Het is overigens de 
verantwoordelijkheid van de jeugdzorginstellingen zelf om verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
werknemers. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 16.009158 

De burgemeester De secretaries 

/Tin h 
drs. M.H.J. va er 



Van: Vliegenthart, Onno 
Verzonden: woensdag 20 april 2016 19:11 
Aan: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 40 - continuïteit jeugdhulp (Progressief Woerden) 
Bijlagen: art. 40 vragen - continuïteit jeugdhulp (progressief woerden).pdf 

Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand tref t u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Progressief Woerden 
inzake de continuïteit jeugdhulp. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te 
beantwoorden, te weten vóór 20 mei 2016. 

Met vriendelijke groet, 

Onno Vliegenthart | plv. griffier I raadsadviseur | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 619 Į M 06 - 52 58 59 31 | E vliegenthart.o(5)woerden.nl '- raadsgriffie@woerden.nl 
W gemeenteraad.woerden.nl - . . p n 2Qţg 
aanwezig: ma, di, wo, do ( ^ " ^ ^ 

Ben. Ambt.: 

Streefdat.: 

Afschr. 

B.V.O.: 

16.0091 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

22/04/2016 
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PROGRESSIEF ft Z WOERDEN 

Artikel 40 vragen continuïteit jeugdhulp 

Afgelopen maandag 18 april stond in het AD een artikel over jeugdzorgorganisaties in financiële 
problemen. Lees hier het betreffende artikel 

Progressief Woerden wil graag meer informatie over continuïteit van jeugdhulp voor zorgvragers in 
Woerden, mogelijke knelpunten bij jeugdhulporganisaties en arbeidsmarktproblemen in de regio 
Woerden. 

Vragen: 
1. Heeft u kennis van een brief van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra over 
jeugdhulpaanbieders die in acute nood verkeren? 

2. Hoe is de continuïteit van jeugdhulp in Woerden, is er voldoende aanbod? Is er sprake van 
wachtlijsten? Zijn er signalen van zorgvragers die reden voor zorg geven dat er 'gaten in de 
jeugdhulp' vallen zoals in het artikel wordt gesuggereerd? 

3. Is bekend of jeugdhulporganisaties in onze regio in financiële problemen verkeren? Zo ja, wat is 
daarover bekend? Wat zijn eventueel knelpunten ten aanzien van administratie, facturering 
en betalingsverkeer tussen de gemeente en jeugdhulporganisaties, zijn er achterstanden? En zo 
ja, welke inspanningen worden gedaan door de gemeente en de organisaties om deze 
knelpunten op te lossen? Doet gemeente aan bevoorschotting, in welke gevallen? Zal de Icloud 
een (positief) effect kunnen hebben op administratie en betalingsverkeer? 

4. Wat is bekend over jeugdhulporganisaties in onze arbeidsmarktregio als het gaat om het in 
financiële problemen verkeren? Ziet de gemeente hierin risico's voor arbeidsplaatsen, voor 
inwoners als werknemer van jeugdhulporganisaties en zo ja, welke mogelijkheden ziet de 
gemeente binnen de arbeidsmarktregio (Utrechtse werktafel) om hier eventueel samen met 
sociale partners in de arbeidsmarktregio actie in te ondernemen in geval van het ontstaan van 
nieuwe werkloosheid? 

Dank voor het beantwoorden van deze vragen! 

Woerden, 20 april 2016 

Coby Franken 

Progressief Woerden 
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