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Beantwoording vragen van de raad 
 
 

 
Datum collegevergadering 25-8-2015 

Registratienummer Rs15.00512 

Naam raadslid Süleyman Çelik 

Fractie Velsen Lokaal  

Portefeuillehouder(s) A.V. Baerveldt 

 
 
Onderwerp: opraken budgetten jeugd   

 
Toelichting bij de vragen: 

Op 1 augustus hebben wij kennis genomen van het nieuws in de IJmuider Courant waarin wordt 
gesteld dat budgetten bij een deel van de instellingen voor de jeugdzorg opraakt. Hierdoor kunnen 
zorgverleners geen nieuwe hulpbehoevende jongeren meer behandelen en kunnen cliënten niet naar 
de zorg van hun keuze waardoor de keuzevrijheid in het geding komt. 
 

 
Vraag 1 

1a.  Heeft het college signalen ontvangen dat er binnen de IJmondgemeenten instellingen c.q.  

praktijken zijn die door hun budget heen zijn of dreigen binnenkort onvoldoende budget hebben om tot 

het einde van het jaar jeugdzorg te verlenen aan hulpbehoevende jongeren? 

 

1b. Zo ja, zijn deze signalen tijdig besproken met de gemeenten als opdrachtgevers? 

 

1c. Wat ondernemen de IJmondgemeenten naar aanleiding van de Kamervragen van D66 en CDA en 

alarmerende berichten in de media? 

  

1d. Zo ja, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de hulpbehoevende jongeren de zorg 

krijgen die ze nodig hebben?  

 
Antwoord vraag 1 

 
1a. Ja, de gemeente heeft op het moment van beantwoorden van vier instellingen signalen ontvangen. 
Met twee instellingen zijn afspraken gemaakt. Met de andere twee is het gesprek gepland. 
 

1b. De instellingen nemen contact op met de gemeente wanneer zij overschrijding signaleren.   

 

1c. De IJmondgemeenten hebben gezamenlijke werkgroepen Jeugd en Contractbeheer die voor 

Velsen en partnergemeenten de vinger aan de pols houden mbt de vraag- en volume ontwikkeling in de 

jeugdzorg. Zij monitoren de uitgaven t.b.v. de nieuwe taken en voeren overleg met de uitvoerende 

instellingen. In de IJmondcommissie wordt u dit najaar een eerste overzicht aangeboden. De over- en 

onderschrijdingen van de jeugdbudgetten zullen hier deel van uitmaken. Herschikking van middelen is 

een in de offertes met uitvoerende instellingen aangekondigde mogelijkheid.  
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1d. Vooralsnog lijken de IJmond-gemeenten in 2015 binnen de budgetten te blijven. Daardoor zijn op 

dit moment geen aanvullende maatregelen nodig. Om te zorgen dat hulpbehoevende jongeren de zorg 

krijgen die ze nodig hebben, zijn gemeenten niet akkoord met het vormen van wachtlijsten en hebben 

de IJmond gemeenten kennis genomen van het feit dat bepaalde instellingen het budget zullen 

overschrijden. Om de overschrijding te beperken zijn/worden verwijzers attent gemaakt op de 

mogelijkheid naar andere instellingen, waar ook contract afspraken mee bestaan, te verwijzen indien de 

cliënt hiervoor kiest. Op basis van de in september verwachte stand van zaken, zal bekeken moeten 

worden of en hoe herschikking van middelen al in 2015 mogelijk en gewenst is en op basis van welke 

criteria.  

 
Vraag 2 

2a. Is het college bekend dat instellingen – mogelijk vooruitlopend op financiële krapte- het beleid 
hebben om dan nieuwe gevallen niet aan te nemen gedurende dit jaar? 
  
2b. Zo ja, wat doen de IJmondgemeenten daaraan, zulks in gedachte genomen de uitdrukkelijk wens 
van de Raad en College  dat niemand buiten de boot mag vallen? 
 
Antwoord vraag 2 

2a. Ja, dat is bekend. Zie antwoord op vraag 1d. Er wordt door de gemeenten gewezen op 
onwenselijkheid van wachtlijsten en niet in behandeling nemen.  
 
2b. Zie antwoord op 1d. 
 
Vraag 3 

3a. Zijn er bepalingen opgenomen in de contracten met de zorgverleners, dat bij gebleken krapte 
bepaalde maatregelen mogen worden genomen? 
 
3b. Zo ja, welke zijn dat dan? Zo nee, heeft iedere instelling dan de vrijheid om beperkende 
maatregelen te nemen, die kunnen leiden tot verminderde zorg dan wel tot het niet aannemen van 
nieuwe gevallen? 
 
 
Antwoord vraag 3 

3a. Er zijn geen beschreven maatregelen opgenomen bij krapte. Er wordt in de contracten wel gesteld 
dat wachtlijsten niet mogen ontstaan. Tevens wordt gesteld dat overleg plaats vindt.  
 
3b. De continuïteit van zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente als opdrachtgever 
en de instelling als uitvoerder van jeugdzorg. De afspraak is dat in gezamenlijk overleg wordt gezocht 
naar maatregelen, zodat de jeugdige de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. 
 
 
 
Vraag 4 

4a. Is er in de IJmondgemeenten sprake van beperking van de keuzevrijheid van cliënten doordat zij 
niet bij een instelling c.q. praktijk van hun keuze terecht kunnen? 
 
4b. Zo ja, wat gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat de cliënt wel de zorg van zijn/haar 
keuze krijgt? 
 
Antwoord vraag 4 

4a. Omdat de gemeenten met instellingen afspreken dat er geen wachtlijsten moeten ontstaan en dus 
de toegang tot deze instellingen niet beperken, is er geen sprake van beperking van keuzevrijheid  
 
4b: Zie antwoord op 1d.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.  


