Geachte mevrouw Swerts,
Gisteren stuurde u vragen met betrekking tot het raadsvoorstel. Hieronder beantwoorden we de
vragen. Niet alle vragen hebben direct betrekking op het raadsvoorstel. Toch hebben we geprobeerd
de vragen op deze korte termijn te beantwoorden. De antwoorden zijn niet bestuurlijk afgestemd
met wethouder Veneklaas, maar dat is bij dit soort vragen ook niet gebruikelijk. De wethouder, net
als de programmamanager, de griffie en de behandelend ambtenaren ontvangen wel een afschrift
van de antwoorden.
Voor de volledigheid hebben we uw vragen herhaald en de antwoorden eronder gegeven in het
rood.
De PvdA heeft de volgende technische vragen tav het raadsvoorstel:
1.
Op de website van de Pvda staat als aanbieder Jeughulp nog steeds Buurtzorg Jong. Wanneer
gaat de gemeente ook communiceren dat deze jeugdaanbieder per 2020 stopt? Namelijk als mensen
langer hulp nodig hebben, moeten zij bij aanvragen weten dat Buurtzorg Jong over een half jaar
geen hulp meer kan bieden.
Per 1 januari 2020 loopt de gemeentelijke subsidie af aan Buurtzorg Jong (BZJ). Zodra meer
bekend is over hoe we de kortdurende jeugdhulp inrichten vanaf 2020, zullen we u nader
informeren.
2.
De beleidsnota Transitie en transformatie Jeugdhulp 2015-2017 'Geen zorg om jeugdhulp' is
verlopen. Welke rol heeft die nota nu nog en kan die van de website gehaald worden als die niet
meer geldt?
Het beleidskader en de bijbehorende uitgangspunten in die nota zijn nog altijd van toepassing.
De beleidsnota komt te vervallen met de vaststelling van het ‘Integraal beleidskader sociaal domein’.
3.
Kunnen wij een bestand ontvangen met gele arceringen, zodat we in één oogopslag kunnen
zien hoe de teksten precies veranderd zijn?
Nee. Het arceren van de tekst is overbodig aangezien de wijzingen overzichtelijk zijn weergeven
in de wijzigingstabel.
4.
Hoevaak is er in 2018 een PGB verstrekt in het kader van de Jeugdhulp? En hoe vaak is een PGB
ihkv de jeugdhulp aangevraagd in 2018?
In 2018 zijn 88 PGB’s verstrekt aan 60 personen (uitgaande van startdatum in 2018).
5.

Kan de onafhankelijke clientondersteuning ook een rol spelen bij het aanvragen van een PGB?
Ja.

6.
Art. 15: Hoevaak is in SV zo'n onderzoek gedaan in de afgelopen jaren en hoe wordt dat
gedaan?
In artikel 15 wordt bepaald dat het college het gebruik van individuele voorzieningen en pgb’s
- met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan - onderzoekt.
Het onderzoek is eenmaal in 2017 en eenmaal in 2018 uitgevoerd.
7.

Art. 17: Hoe zijn inwoners betrokken bij het beleid betreffende de jeugdhulp?

Via de Adviesraad Sociaal Domein, verder via bevindingen die blijken uit het
cliëntervaringsonderzoek en via terugkoppeling van ouders/jongeren van knelpunten uit de
uitvoering.
8.

Art. 18: Vriendelijk verzoek de nu geldende klachtenregeling Jeugdhulp aan ons toe te sturen.

·
De verordening:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/195617/19
5617_1.html
En
·
De aparte regeling sociaal domein
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stichtse%20Vecht/345948/345
948_1.html
9. In de monitor SD (3e kwartaal 2018) staat er geen klachten zijn geweest mbt Jeugdhulp. Kunt u
dat duiden?
Dit betekent dat inwoners geen klachten hebben ingediend over de behandeling van
aanvragen op grond van de Jeugdwet die bij de gemeente worden ingediend. Een vraag naar duiding
van dit cijfer is lastig aan te merken als technische vraag naar aanleiding van het raadsvoorstel tot
wijziging van de verordening. Indien gewenst kunnen we deze vraag aanmerken als reguliere
technische vraag.
10. Pag. 22 laatste zin bij lid 3 svp aanpassen. Tekstueel klopt die niet, waardoor de zin niet meer
begrijpelijk is. Dank!
Oorspronkelijke zin:
Maar is die beoordeling nog wel mogelijk en wordt de ingezette ondersteuning passend en nodig
geacht, dan bestaat wordt de jeugdhulpvoorziening te treffen. Ook voor het gedeelte van de
hulpverlening die reeds heeft plaatsgevonden.
Voorstel tot wijziging:
Maar is die beoordeling nog wel mogelijk en wordt de ingezette ondersteuning passend en nodig
geacht, dan kan de voorziening kan met terugwerkende kracht worden toegekend.
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