Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO
Aan het college van B&W van Gemeente Breda
Onderwerp: onderzoek Jeugdzorg
Geacht college,
Uit recent onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder 228 gemeentebesturen
blijkt dat steeds meer kinderen aankloppen bij de gemeente voor jeugdzorg. Dit terwijl bij veel
gemeenten het jaarbudget voor de jeugdzorg al op is. (1)
Veel gemeenten zien de zorgvraag stijgen en ook de hulpvraag waarmee kinderen komen wordt
zwaarder. Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten was de verwachting dat gemeenten
kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. Ieder jaar wordt er daarom
verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd.
Ruim driekwart van de gemeenten heeft wachtlijsten voor de jeugdzorg en de helft daarvan noemt
die onverantwoord.
Voor 2018 zijn gemeenten negatief: bijna 90 procent verwacht ook dan niet uit te komen met de
beschikbare gelden. Ze geven in de toelichting aan dat ze vooral meer tijd nodig hebben om tot een
innovatiever en passender zorgaanbod te komen.
Gemeenten willen meer kunnen investeren in preventie, zodat ze op langere termijn kosten
besparen. Daarom pleiten veel gemeenten voor het langzamer doorvoeren van de bezuinigingen.
SP Breda maakt zich zorgen om deze ontwikkeling en heeft daarom de volgende vragen:
1. Is de landelijke trend van oplopende kosten voor jeugdzorg ook merkbaar in Breda?
2. Wat zijn hierbij de landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de stijgende kosten voor
de gemeente?
3. Is het ook in Breda zo dat de vraag naar zwaardere jeugdzorg stijgt?
4. Op welke wijze wordt op de oplopende kosten voor jeugdzorg geanticipeerd?
5. Zijn er in Breda wachtlijsten binnen de jeugdzorg? Zo ja, op welke onderdelen?
6. Heeft het college voldoende zicht en grip op de toegangen tot jeugdhulp? Zo nee, wat gaat u
hieraan doen?
7. Hoeveel % van de indicatiestellingen gaat via respectievelijk CJG, huisarts, jeugdarts en
gecertificeerde Instellingen?
8. Deelt het college de verwachting dat Breda net als veel andere gemeenten in 2018 niet meer
toekomt met de financiële middelen voor jeugdzorg?
9. Wat is de boodschap hierover die het College van Breda aan de politiek in Den Haag wil
afgeven?
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