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(030) 228 9 582
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ons kenmerk;

bijlage: geen
afdeling: Samenlevingszaken
onderwerp: Vragen over transitie Jeugdzorg.

Geachte mevrouw Mineur,
U hebt ons college op 16 november 2011 schriftelijke vragen gesteld over de transitie van de Jeugdzorg.
Conform (artikel 39 van) het 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad', beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1

Is de gemeente al bezig met de voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg
naar de gemeente? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, op welke termijn wordt er een
start mee gemaakt?

Antwoord:

Op zowel lokaal als regionaal niveau is gestart gemaakt met de voorbereidingen van de
transitie van de jeugdzorg. Op regionaal niveau is een convenant in voorbereiding waarin
wordt beschreven hoe zal worden toegewerkt naar de transitie van de Jeugdzorg. Het gaat
daarbij zowel om afspraken tussen de samenwerkende gemeenten onderiing als om afspraken
tussen de gemeenten en de Provincie Utrecht. Op locaal niveau, werken wij aan een plan voor
een projectmatige aanpak van de transitie, afgestemd op de regionale ontwikkelingen.

Vraag 2

Heeft de gemeente voldoende kennis in huis om de jeugdzorg goed te organiseren?
Zo ja, kunt u aangeven waaruit deze kennis bestaat? Zo nee, hoe gaat de gemeente
dat oplossen?

Antwoord:

De komende jaren vindt kennisoverdracht plaats van de provincie Utrecht naar de Utrechtse
gemeenten. Hiermee is intussen gestart. De Provincie Utrecht zet in 2012 een kenniscentrum
op van waaruit de kennisoverdracht verder wordt vormgegeven. Daarnaast is de nodige kennis
aanwezig binnen Bureau Jeugdzorg en de zorginstellingen. Deze organisaties worden
betrokken worden bij de voorbereidingen op de transitie.

Vraag 3

Onder welke regio valt de gemeente? Wordt er (al) met andere gemeenten binnen
deze regio samengewerkt? Zo ja, waaruit bestaat deze samenwerking? Zo nee, op
welke termijn start de samenwerking?

Antwoord:

Sinds een aantal jaren werken de gemeenten en de Provincie Utrecht samen bij de uitvoering
van het provinciale programma Utrechtse Jeugd Centraal. Daarbij gaat het met name om de
ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Onze gemeente maakt in dat verband, samen met de gemeenten Zeist, Bunnik Utrechtse
Heuvelrug, Rhenen, Veenendaal en Renkum, deel uit van de Regio Zuid-Oost Utrecht. Het
programma Utrechtse Jeugd Centraal eindigt per 31 december 2011. De samenwerking wordt
de komende jaren voortgezet, met als centraal thema de Transitie van de Jeugdzorg. In dat
verband vormen de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renkum echter een aparte subregio
samen met andere gemeenten in de zogenaamde 'Food Valley'. De overblijvende gemeenten,
waaronder onze gemeente, blijven deel uitmaken van de subregio Zuid-Oost Utrecht.
Vraag 4

Wordt er al een pilot uitgevoerd in het kader van de transitie, en zo ja wat houdt
deze in?

Antwoord:

In de subregio Zuid-Oost Utrecht start naar verwachting in de eerste helft van 2012 een pilot
'coördinatie van zorg'. In het kader van deze pilot krijgt één van de betrokken hulpverieners de
centrale coördinerende rol bij de zorgverlening aan een gezin. Daarnaast wordt in de toekomst
mogelijk geëxperimenteerd met de invoering van indicatievrije ambulante jeugdzorg op lokaal
niveau.

Vraag 5

Worden de gelden die de gemeente voor de jeugdzorg gaat ontvangen
geoormerkt?

Antwoord:

Het gaat in dit verband om decentralisatiemiddelen die niet zijn geoormerkt.

Vraag 6

Bent u van mening, dat ondanks de aangekondigde bezuinigingen, de jeugdzorg
goed kan worden uitgevoerd? Zo neen, wat zijn uw zorgen?

Antwoord:

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat, ondanks de aangekondigde bezuinigingen, de jeugdzorg
goed kan worden uitgevoerd. Daartoe zijn echter wel maatregelen nodig, gericht het zoveel
mogelijk voorkomen van zwaardere hulpvragen en het verminderen van de bureaucratie door
bijvoorbeeld het verruimen van de mogelijkheden van het inzetten van niet-géindiceerde
ambulante jeugdzorg. Zorgpunt is dat de meeste kosten voor de Jeugdzorg de zware
geïndiceerde jeugdzorg betreffen.

Vraag 7

Eén van de grote kritiekpunten op de Jeugdzorg is de grote hoeveelheid
bureaucratie. Bent u van plan de bureaucratie binnen de jeugdzorg te
verminderen? Zo ja, hoe denkt u dat te gaan doen?

Antwoord:

We zullen ons inzetten om de bureaucratie zo beperkt mogelijk en de lijnen tussen de lokale
hulpveriening en de jeugdzorg zo kort mogelijk te houden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin
zal daarbij een centrale rol gaan spelen. Eén van de mogelijkheden is het zo dicht mogelijk bij
het gezin organiseren van de niet-geïndiceerde ambulante jeugdzorg. Voor de zwaardere
jeugdzorg blijft indicering noodzakelijk.

Vraag 8

Bent u van mening dat de gemeente voldoende steun krijgt van de provincie om
zich goed voor te bereiden op de nieuwe verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jeugdzorg?

Antwoord:

Ja, zie ook onze beantwoording van uw vragen 1 tot en met 3.

Een afschrift van deze brief hebben wij als gebruikelijk gezonden aan de leden van de gemeenteraad.

Hoogachtend,
College van burgemeester en wethoudej
de secretaris.
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