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Beste mevrouw Gielis,

In uw brief van 20 maart jl. laat u ons weten dat u zich ernstig zorgen maakt over de
hulp aan kinderen en jongeren met een psychische hulpvraag. De berichtgeving in het
Eindhovens Dagblad riep bij u vragen op over de beschikbaarheid van jeugdhulp in
Veldhoven. In de artikelen waarnaar u verwijst, wordt onder meer aangegeven dat
door een verlaging van de tarieven voor jeugdhulp en invoering van budgetplafonds,
jeugdhulpaanbieders kinderen/jongeren niet meer in behandeling willen nemen omdat
zij vrezen niet uit te komen met het beschikbare budget. We gaan graag puntsgewijs
op de door u gestelde vragen in.
Kan het college aangeven of er momenteel al Veldhovense jeugd geweigerd
wordt door hulpverleners?
Wij hebben nog van geen enkele ouder, jongere of hulpverlener vernomen dat aan
hen de benodigde hulp geweigerd is. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan
zullen wij uiteraard hierop direct actie ondernemen.
Deelt het college de verontrusting van deze ontwikkelingen rondom
plafondbudgetten/tarieven en zorgaanbieders die hun zorgaanbod limiteren?
Wij delen deze verontrusting niet. De tarieven die van kracht zijn per 1 januari van dit
jaar zijn tot stand zijn gekomen na een uitermate zorgvuldig doorlopen traject. Voor
de tariefstelling is sprake geweest van uitvraag bij alle aanbieders, benchmark bij
andere gemeenten en een gedegen onderzoek door een onafhankelijk bureau om de
tarieven goed te objectiveren. Naast een aanpassing van de tarieven, heeft er een
aanscherping plaatsgevonden van de behandel- en begeleidingsproducten jeugdhulp.
Deze aanscherping die vanaf 1 mei a.s. van kracht is, heeft tot doel dat de
beschrijving van de producten beter aansluit bij wat daadwerkelijk geleverd wordt.
Bovendien wordt – anders dan in Eindhoven - in Veldhoven niet gewerkt met een
budgetplafond per aanbieder.
Kan het college garanderen dat de Veldhovense jeugd met psychische
hulpvraag de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu en ook in de toekomst?
Conform de kaders van de Jeugdwet garandeert ons college dat er altijd een dekkend
zorgaanbod gecontracteerd is voor Veldhovense jeugd met een psychische hulpvraag.
Daarnaast kan wanneer de situatie daarom vraagt ook uitgeweken worden naar
mogelijkheden als PGB of andere vormen van maatwerk.
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord en uw
zorgen te hebben weggenomen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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