Technische vraag GBV inzake de tweede BuRap 2022
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 13 September/ besluitvormende
raadsvergadering 4 Oktober
Agendapunt 6.06: Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2022

1. Programma 0 Samenspraak: waarom is uitstel van de evaluatie van de tijdelijke
kaders tot 2023 nodig? Die stond gepland voor juli en nu schuift dit een half jaar
door? De evaluatie staat los van nieuw beleid op dit punt.
Antwoord:
In mei 2022 (wk21) is de informatienota met de evaluatie van de tijdelijke kaders
participatie bij ruimtelijke initiatieven naar de gemeenteraad gestuurd
(22bs00025).
De planning die daarin staat om de tijdelijke kaders definitief te vertalen in een
'ruimtelijk participatiebeleid' is inmiddels niet meer juist. Dit wordt in
januari/februari 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. December was
agendatechnisch niet in te plannen.
Het proces van definitieve kaders willen we ook met participatie oppakken.
Daarover komt nog een procesvoorstel.
2. Programma 0 Personeel/overhead: de indicatoren mbt personeel zijn niet ingevuld bij
programma doelen 0.5. Wij zouden toch graag de huidige stand van zaken ontvangen
met het oog op het feit dat personeel een belangrijk thema blijft ook richting de
begroting.
Antwoord:
De indicatoren hebben de kleur wit dit omdat de realisatie 2022 pas eind 2022
bekend is. Deze worden opgenomen, net als voorgaande jaren, in de
jaarrekening.
3. Programma 6: bij de wachttijden jeugdzorg wordt aangegeven dat deze nu
'inzichtelijk' zijn. GBV wil weten worden de Treeknormen gehaald voor Jeugd en WMO
en zo niet, hoe lang zijn de wachttijden dan per product?
Antwoord:
JEUGD
Op landelijke schaal kampen we met wachttijden in de hele jeugdzorgketen.
Reden voor deze wachttijden zit met name in personeelstekort en toename van de
zwaarte van zorgvragen. Ook voor onze inkoopregio ^en 10 voor de jeugd', met
150 gecontracteerde aanbieders voor Veldhoven en op dit moment 56
jeugdhulpproducten, is dit het geval. Aanbieders hebben de
inspanningsverplichting zich in te zetten voor een zo kort mogelijke wachttijd. De
wachtlijsten kunnen per aanbieder, maar ook per productvorm verschillen. Alle
gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zijn verplicht de beschikbaarheidswijzer in
te vullen. Voor onze toegang is het daarmee inzichtelijk welke zorgvormen een
aanbieder biedt, wat de beschikbaarheid is en wat de eventuele wachttijden zijn.
Deze data worden niet gepubliceerd en zijn niet inzichtelijk voor inwoners. De
beschikbaarheidswijzer wordt namelijk continue up to date gehouden.
Een van de zorgvormen betreft het GGZ aanbod. Treeknormen hebben enkel
betrekking op de wachttijden in de GGZ. Deze treeknormen beschrijven de door
het veld als maximaal aanvaardbaar beschouwde wachttijden. Voor zowel de
basis-ggz als de gespecialiseerde ggz gaat het om vier weken voor de
aanmeldwachttijd, en tien weken voor de behandelwachttijd. De maximaal
aanvaardbare totale wachttijd bedraagt daarmee veertien weken.

Een van onze speerpunten is de juiste hulp op maat, zo snel als mogelijk. In
sommige situaties is hier een vorm van overbruggingszorg mogelijk en dit zal
waar nodig ook worden ingezet.
WMO
Treeknormen zijn niet van toepassing op de Wmo. Welke leveringsnormen gelden
per product, is opgenomen in de verschillende contracten. Dat kan voor hulp bij
het huishouden (HbH) dus anders zijn dan voor trapliften, begeleiding, vervoer en
hulpmiddelen.
Op dit moment zijn er binnen de verschillende Wmo-producten regelmatig
wachttijden. De belangrijkste, algemene oorzaken daarvan zijn personeelstekort
en een stagnerende levering van materialen. Wachttijden doen zich soms binnen
alle Wmo-producten voor.
Binnen bijvoorbeeld Hbh kan dit ook weer verschillen per aanbieder. Over het
algemeen is er goed contact tussen aanbieders en gemeente indien er sprake is
van een wachttijd en wordt er gekeken of er een andere, alternatieve oplossing is.
4. Programma 6: bij Jeugdzorg is nu 233k inhuur opgenomen met de aankondiging dat
dit nu structureel wordt omdat deze capaciteit eerder (sinds 2015) niet in de
begroting was opgenomen. Wat betreft dit precies?
Antwoord:
Structureel merken we dat er in bepaalde periodes van het jaar de
aanmeldingen voor jeugdhulp hoger ligt dan in andere periodes. Denk hierbij aan
begin nieuwe schooljaar, herfst, maar ook na kerstvakantie. Sinds 2015 merken
we dat er dan een piek aan aanmeldingen is, waardoor zowel bij de
klantmanagers jeugd als bij de casusregie, een wachtlijst ontstaat wat niet
wenselijk is. Vandaar dat er inhuur ingezet wordt.
En om de continuïteit van het proces te borgen wordt er jaarlijks een beroep
gedaan op externe inhuur bij verlof en ziekte van medewerkers maar ook wanneer
mensen onze organisatie verlaten. Deze inhuur heeft een tijdelijk maar
terugkerend karakter.
5. Enerzijds wordt vermeld dat opvang vluchtelingen budgetneutraal is terwijl elders
gesteld wordt dat zaken (uitwerking jeugdzorg) uitlopen ivm capaciteitstekort mbt
opvang statushouders/vluchtelingen. Worden de uitvoeringskosten van opvang van
Oekraïners nu wel of niet gedekt door het Rijk?
Antwoord:
Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten er door de uitvoeringskosten van opvang
van Oekraïners financieel gezien niet op achteruit mogen gaan. Er is voor de
gemeentelijke opvang een normbedrag van C 100 per gerealiseerd bed per dag
genoemd en er is een SPUK voor uitvoeringskosten leefgeldverstrekking. Er is
echter nog geen duidelijkheid over vergoeding van alle uitvoeringskosten inclusief
inzet voor opvang van Oekraïners in gastgezinnen. Op dit moment vindt een toets
plaats of het normbedrag voldoende is. Hierin wordt ook de inzet voor Oekraïners
in gastgezinnen meegenomen. De resultaten worden voor het einde van het jaar
verwacht.
6. Is de woonvisie opnieuw verder uitgesteld ivm capaciteitsproblemen of zit hier een
ander plan achter (meer samenspraak oid)?
Antwoord:
De vertraging van de woonvisie is ontstaan doordat er meer tijd nodig is gebleken
om de inhoud goed uit te werken en terug te koppelen naar de deelnemers van de
participatiebijeenkomsten in combinatie met de termijn van 6 weken voor de ter
inzagelegging (en verwerking) voorafgaand aan de vaststelling.

7. Waarom staan de cijfers van de meicirculaire niet in deze BURAP? Graag ontvangen
we een overzicht van de nieuwe extra middelen + de extra taken die daarmee gedekt
moeten worden. We zijn op zoek naar het restsaldo dat daarna overblijft.
Antwoord:
De verwerking van de meicirculaire 2022 mbt jaarschijf 2022 is in
bestuursrapportage II 2022 verwerkt. De effecten van 2023 tot en met 2026
verwerken wij in de begroting 2023. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de
bijstelling voornamelijk het gevolg is van een hoger accres door o.a. hogere
inflatie, schrappen van de opschalingskorting 2023 tot en met 2025, invoering
nieuwe verdeelmodel (herverdelingseffect) per 1 januari 2023, Woz waardering en
aanpassing rekentarieven 2023. Daarnaast heeft het rijk ter compensatie voor
jeugdtekorten 2023 een bedrag toegekend en vanaf 2024 zijn de aannames
hierover door het Rijk aangepast. Dit leidt tot meer middelen in het
gemeentefonds.
Tegenover deze hogere inkomsten komen namelijk vanaf 2023 ook hogere lasten
te staan. Dit vooral vanwege de fors opgelopen inflatie. Daarnaast zou er een
mismatch in het begrotingssaldo ontstaan als we de meicirculaire in deze
bestuursrapportage meerjarig verwerken. De fors hogere inkomsten zouden dan
in de bestuursrapportage staan, en de hogere lasten in de begroting. De
bovengenoemde bijstelling 2023 tot en met 2026 hebben geen betrekking op
nieuwe opgelegde taken.

