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Onderwerp: aanvullende vragen opraken budgetten jeugdzorg
Toelichting bij de vragen:

De beantwoording van de door Velsen Lokaal gestelde vragen roept bij de fractie van Velsen Lokaal de
navolgende vragen op:
Ten aanzien van antwoord 1a. Het college bevestigt dat vier instellingen signalen hebben afgegeven
over het opraken van hun budget. Met twee instellingen zijn afspraken gemaakt en de andere twee nog
niet.
Vraag 1

Kunt u aangeven welke afspraken u met deze twee heeft gemaakt?
Antwoord vraag 1

Met alle vier de aanbieders zijn inmiddels afspraken gemaakt over de toegestane overschrijding aan de
hand van actuele prognoses doorberekend (geforcast) over 2015. Wanneer een zelfde situatie van
budgetoverschrijding zich voordoet bij andere aanbieders, zullen wij afspraken met hen maken die in
lijn liggen met de afspraken die wij hebben gemaakt met deze vier aanbieders.
Vraag 2

Welke gevolgen hebben deze voor de dienstverlening voor dit lopende jaar?

Antwoord vraag 2

Geen gevolgen. De afspraken hebben er juist voor gezorgd dat de dienstverlening wordt
gecontinueerd.

Vraag 3

Zijn de afspraken met de andere twee instellingen gemaakt en hebben deze gevolgen voor de
dienstverlening voor dit lopende jaar?

Antwoord vraag 3

Zie antwoord 1
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Vraag 4

Is er een oorzaak (mv) te noemen waardoor deze instellingen door hun budget dreigen heen te gaan?
En zo ja, is daar een onderling verband in te zien, een zogenaamde rode draad? Zo nee, waar
verschillen dan de oorzaken van overschrijding?

Antwoord vraag 4

De oorzaken zijn verschillend. De gemeente streeft naar keuzevrijheid voor haar inwoners. Binnen de
totale jeugdhulp wordt hierdoor zichtbaar dat bij sommige aanbieders het volume toeneemt en bij
sommige aanbieders afneemt. Ook de nabijheid van een aanbieder kan hierin een rol spelen.
Bij één aanbieder dreigde een overschrijding op het onderdeel pleegzorg. De IJmondgemeenten
hebben als speerpunt het leveren van pleegzorg en gezinsvarianten, ter vervanging van residentiële
zorg. In zoverre is dit dus een positieve ontwikkeling binnen de transformatie.

Vraag 5

Het college meldt dat dit najaar een eerste overzicht wordt aangeboden aan de raden.
Kan het college er voor zorgdragen dat in het overzicht exact gemeld wordt bij welke organisatie overen onderschrijdingen van de jeugdbudgetten zijn gesignaleerd. Daarnaast en voor zover aan de orde,
wat de consequenties zijn (geweest) van mogelijke aanpassingen dan wel de consequenties zijn van
herschikking van middelen.

Antwoord vraag 5

U wordt in het najaar geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen rondom de jeugdhulp. Informatie
wordt verstrekt op het niveau van de verschillende jeugdhulptranches (te weten jeugd- en opvoedhulp,
jeugd GGZ en jeugd Awbz). Er wordt geen (financiële) gegevens per aanbieder gerapporteerd
aangezien de inkooprelatie met jeugdhulpaanbieders niet toestaat vertrouwelijke bedrijfsinformatie
publiek te delen. Daarnaast sluit het rapporteren op budget per tranche aan bij het niveau waarop uw
Raad de kaders voor de inkoop heeft gesteld.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.
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