College van B&W Heusden
Postbus 41
5250 AA VLIJMEN

Onderwerp: artikel 43- vragen aangaande dreigend tekort jeugdzorg - vervolgvragen

Vlijmen, 15 november 2018
Geacht college,
Naar aanleiding van het artikel ‘Tekort van 17 miljoen dreigt op jeugdzorg Hart van Brabant’,
verschenen in het Brabants Dagblad op 3 oktober jl. heeft de Heusdense VVD-fractie vragen gesteld.
De beantwoording van deze vragen op 30 oktober jl. roepen, met inachtneming van de stukken voor
de Informatievergadering van 29 november a.s., bij ons de volgende vervolgvragen op:
1. In de beantwoording op vraag 1 wordt aangegeven dat u een lichte stijging in het aantal
jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt ziet, dat er tarieven zijn geïndexeerd en dat de toestroom
niet volledig stuurbaar is. Het lijkt er door dit antwoord op alsof u tussentijds geen enkele
invloed heeft op het verloop. Wij zouden van u willen horen wat de tussentijdse ijkpunten of
meetmomenten gedurende het jaar zijn om deze kosten onder controle te houden. Met
andere woorden: Welke stuurmiddelen heeft de wethouder en hoe kan hij de raad hiervan
op de hoogte houden?
2. Wij zien een behoorlijk verschil in de hoogte van het tekort. Dit is ook besproken in de
Informatievergadering Samenleving op 11 oktober jl. In deze vergadering geeft u aan dat het
gaat over ‘enkele tonnen’, namelijk 450.000 euro, terwijl u in de beantwoording op onze
vragen aangeeft dat het om 1.200.000 euro gaat. Hoe verklaart u dit verschil?
3. Op onze vraag om aan te geven welke maatregelen (direct) getroffen worden wordt slechts 1
maatregel genoemd. In de Informatievergadering Samenleving kreeg de wethouder een
vergelijkbare vraag van een andere partij, waarop ontwijkend werd geantwoord. Toch
dringen wij nogmaals, nu via de officiële route, aan op een lijst met te nemen maatregelen
om de financiële consequenties beheersbaar te houden, zodat de gemeenteraad haar
controlerende taak naar behoren kan uitvoeren. Welke van deze maatregelen worden op
korte termijn uitgevoerd en hoe wordt de raad hiervan op de hoogte gehouden?
4. In de Informatievergadering Samenleving van 11 oktober jl werd door de wethouder
gesproken over een aantal goede initiatieven die Heusden heeft voortgebracht, die nu
landelijk uitgerold worden en dat het hierdoor aannemelijk is om te denken dat we in
Heusden voorop lopen voor wat betreft het uitvoeren van de nieuwe visie op jeugdzorg.

Welke rol neemt Heusden in het Samenwerkingsverband Hart van Brabant? Pakt Heusden
hiermee ook daadwerkelijk de handschoen op om ook in andere gemeenten, zoals het
grotere Tilburg, zaken in beweging te krijgen? Versterken de gemeenten in het
samenwerkingsverband elkaar? Of neemt Heusden hierin een afwachtende rol aan en laat
het zich leiden? Wat levert het samenwerkingsverband de gemeente Heuden nu concreet
op?
5. Tenslotte wordt in de beantwoording van onze vragen op 30 oktober jl. aangegeven dat
Heusden meedoet aan de lobby naar het Rijk voor structureel meer geld vanuit de overheid,
omdat de Regio Hart van Brabant dit steunt. Dit antwoord wordt echter niet
beargumenteerd. Waarom denkt u dat meer geld de juiste structurele oplossing is?

Wij zien de beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Namens VVD Heusden,
Cindy Loch.

