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V. Bongaerts

Geachte heer Wetemans,
Op 18 september 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over het
onderzoek tekorten jeugdzorg.
Onderstaand treft u met opneming van uw inleiding onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Op 18 september 2017 kwam een onderzoekt naar buiten van de NOS en Binnenlands
Bestuur naar de tekorten die gemeenten op dit moment hebben ten aanzien van de
Jeugdzorg: 60% van de Nederlandse gemeenten retourneerden een vragenlijst en de
helft daarvan gaf aan dat het geld nu al op is. GroenLinks is benieuwd hoe de situatie in
onze gemeente is. Dit onderzoek leidt bij ons tot de volgende vragen waarop wij graag
antwoord krijgen:
Vraag 1

Antwoord

Vraag 2

Antwoord

Heeft de gemeente Echt-Susteren deelgenomen aan dit onderzoek?
Zoja, dan ontvangen wij graag een kopie van de door Echt-Susteren
aangeleverde gegevens. Zo nee, dan veizoeken wij U alsnog de vragenlijst
van de NOS in te vullen en ons te doen toekomen zodat wij een adequate
vergelijking kunnen maken tussen Echt-Susteren en de overige gemeentes.
Nee. Ons beleid is dat wij - gelet op de veelheid aan vragenlijsten en enquêtes - in
principe niet deelnemen aan online onderzoeken. De actuele situatie in EchtSusteren geeft ons inziens geen aanleiding tot (financiële) zorgen waardoor het
alsnog invullen van de enquête ons inziens niets toevoegt.
Kampt onze gemeente op dit moment met tekorten voor de uitvoering van de
Jeugdzorg? Zoja, hoeveel euro bedraagt het tekort én hoe gaat het college
om met dit tekort?
Nee
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Vraag 3
Antwoord

Vraag 4
Antwoord
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Ziet u een groeiende vraag naar Jeugdzorg? Zo ja, heeft u daar een verklaring
voor?
De vraag richting de 2de lijn (professionele zorgaanbieders) neemt niet substantieel
toe. Wel is er een extra instroom in de 1ste lijn (CJG) waar men tracht de lichtere
problematiek op te lossen zonder dat doorverwijzing naar de 2de lijn noodzakelijk is.
Is het college van plan wachttijden te laten oplopen of patiëntenstoppen in te
voeren ?
Er is geen sprake van wachtlijsten en derhalve is ook een eventuele patiëntenstop
niet aan de orde.

Vraag 5
Antwoord

Is het college in gesprek met zorgaanbieders voor (strengere) afspraken?
Nee. Zie ook de antwoorden op de vragen 2 t/m 4.

Vraag 6

Is het college bezig met maatregelen om de groeiende vraag naar jeugdzorg
terug te dringen, bijvoorbeeld door preventie?
Nee. Anders dan het continueren van de reeds enkele jaren geleden succesvol
ingezette preventietrajecten met de jongerenwerkers van Menswel en het
Streetcareproject van Group XL.

Antwoord

Vraag 7
Antwoord

Voorziet u nu al financiële krapte voor het jaar 2018 ta.v. de uitvoering van
Jeugdzorg en past u daar de begroting nog op aan?
Nee

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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