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Geacht college,
VSA heeft grote zorg over de ontwikkelingen binnen de zorg en met name de jeugdzorg 
Er is groeiende vraag, er zijn wachtlijsten en lange doorlooptijden.
Door wacht- en doorlooptijden en toename van problematiek lijkt het steeds ingewikkelder om 
goede resultaten te krijgen
Voor VSA zijn vragen zoals liggen de verantwoordelijkheden op de juiste plekken? Waar kan dat nog 
beter? Vertrouwen we het systeem en de processen nog? Zo niet wat wordt hieraan gedaan om dat 
te verbeteren zonder dat de zorgvrager en/of zorgverlener de dupe worden 
VSA heeft ook grote zorg of de kosten en bekostiging wel op elkaar zijn afgestemd. Gaat het geld 
gericht genoeg naar de juiste plek?
We willen goede (jeugd)zorg, die uitgevoerd kan worden onder goede omstandigheden, waarbij we 
er vertrouwen in kunnen hebben dat de waarde die hierdoor wordt gecreëerd in verhouding staat tot 
het geld dat daar mee gemoeid is.
VSA ziet dat de kosten voor jeugdzorg toenemen en is bezorgd dat er in de begroting niet 
voldoende rekening gehouden wordt met deze kostenstijging.
We willen meer zicht op de gang van zaken en de gelden die daar mee gemoeid zijn om beter begrip 
te hebben voor alle betrokkenen in de gemeente.

In een artikel in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 31 oktober lezen we verontrustende 
berichten over het ontbreken van een akkoord tussen gemeenten en instellingen die jeugdzorg 
leveren.
Volgende week bespreken we in Veldhoven de begroting maar blijkbaar is het bedrag dat nodig is 
voor jeugdzorg en met name de duurdere specialistische jeugdzorg niet voldoende onderbouwd 
opgenomen en niet geborgd.

In het artikel wordt gemeld:!
- Na bijna een jaar onderhandelen is er nog geen akkoord
- Zeven van de negen instellingen reageerden eind september met een pamflet waarin zij 

ondermeer stellen dat het toen voorgelegde contract juridisch onvoldoende is onderbouwd
- De gemeenten erkennen dat er voor trajecten gewerkt wordt met een gemiddelde prijs die niet 

voor alle behandelingen dekkend zijn.
VSA maakt zich zorgen over deze situatie.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Klopt het dat er geen akkoord is?
2. Klopt het dat het aan de instellingen voorgelegde contract onvoldoende juridisch onderbouwd

is?
3. Betekent dat, dat het opgenomen bedrag in de begroting van Veldhoven 2018 niet 

onderbouwd is met te verwachten contractafspraken? En/of liggen er nog andere redenen 
voor geen akkoord?

4. Gaat het college van B&W er zorg voor dragen dat er voor 2018 een vastgelegd contract is?
En hoe denkt de gemeente dit voor elkaar te krijgen?

5. Kan het college garanderen dat de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdzorg voor de jeugd in 
Veldhoven voldoende gewaarborgd is?

6. In het coalitieprogramma staat ten aanzien van de decentralisatie/zorg: “De raad wordt nauw 
betrokken bij de invulling en de financiënWaarom is rond deze toch belangrijke problematiek 
en zorgelijke ontwikkeling de gemeenteraad niet concreter geïnformeerd?

Graag antwoorden op deze vragen
Bij voorkeur voor 7 november 2017 (algemene beschouwingen)

Groet
Ab Hofman, fractievoorzitter VSA 
Karen Gielis, vice-fractievoorzitter
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Geachte heer Hofman een mevrouw Gielis,

Op 31 oktober 2017 hebben wij uw brief met artikel 42 vragen ontvangen over de 
jeugdzorg en specifiek met betrekking tot berichten over het ontbreken van een 
akkoord tussen gemeenten en instellingen die jeugdzorg leveren. Voordat wij 
inhoudelijk op de door u gestelde vragen ingaan, wijzen wij u er op dat de 
ontwikkelingen rondom de specialistische jeugdzorg uitermate complex zijn. De 
berichtgeving in het Eindhovens Dagblad heeft slechts betrekking op een klein deel 
van deze ontwikkelingen evenals uw vraagstelling.
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Aangezien wij het van groot belang vinden om de gemeenteraad op een juiste wijze 
over alle ontwikkelingen te informeren zal, zoals onlangs tijdens de 
begrotingsbehandeling is afgesproken, de voltallige gemeenteraad worden uitgenodigd 
voor een informatieve bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, welke in januari 2018 
plaatsvindt, informeren wij u over alle ontwikkelingen rondom de jeugdzorg en 
activiteiten die zijn en worden ondernomen om beter grip te krijgen op de uitgaven. 
Bovenstaande kanttekening in ogenschouw nemende geven wij desondanks 
puntsgewijs antwoord op de door u gestelde vragen.

1. Klopt het dat er geen akkoord is?
De aanbesteding voor de deelovereenkomsten 2018 is momenteel in volle gang. Op 
dit moment is er nog met geen enkele jeugdzorgaanbieder een overeenkomst voor 
2018 gesloten. Het is wel de verwachting dat dit per 1-1-2018 geregeld is.

2. Klopt het dat het aan de instellingen voorgelegde contract onvoldoende juridisch 
onderbouwd is?
Het proces om te komen tot nieuwe deelovereenkomsten is zeer zorgvuldig doorlopen. 
De deelovereenkomsten zijn door juristen van alle 3 de betrokken inkooporganisaties, 
getoetst en akkoord bevonden evenals door een landelijke organisatie die zich 
hiermee bezighoudt. Wat de 21 gemeenten betreft zijn de deelovereenkomsten dan 
ook juridisch voldoende onderbouwd.

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.



3. Betekent dat, dat het opgenomen bedrag in de begroting van Veldhoven 2018 niet 
onderbouwd is met te verwachten contractafspraken? En/of liggen er nog andere 
redenen voor geen akkoord?
Deze aanname is niet correct aangezien het bedrag in de begroting voor individuele 
voorzieningen ( A- en B-variant partijen) gebaseerd is op zo realistisch mogelijke 
aannames op basis van ervaringsgegevens. Waarbij het deel voor de B-variant 
partijen gebaseerd is op de financiële afspraken met hen die tot en met 2018 lopen en 
waarmee zij reeds eerder hebben ingestemd.

4. Gaat het college van B&W er zorg voor dragen dat er voor 2018 een vastgelegd 
contract is? En hoe denkt de gemeente dit voor elkaar te krijgen?
De aanbesteding voor de deelovereenkomsten 2018 betreft een regionaal traject dat 
met de 21 gemeentes gezamenlijk wordt doorlopen. Deze aanbesteding is momenteel 
nog in volle gang. In de komende maanden wordt vanuit de inkooporganisaties 
intensief vervolgoverleg gevoerd met de betreffende partijen om tot overeenstemming 
te komen. De 21 gemeenten gaan er vanuit dat de aanbesteding voor 2018 op tijd en 
succesvol wordt afgerond.

5. Kan het college garanderen dat de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdzorg voor de 
jeugd in Veldhoven voldoende gewaarborgd is?
Ons college is van mening voldoende instrumenten in handen te hebben om zowel de 
kwantiteit als kwaliteit van jeugdzorg te garanderen. Ons uitgangspunt is nog steeds 
dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.

6. In het coalitieprogramma staat ten aanzien van de decentralisatie/zorg: "De raad 
wordt nauw betrokken bij de invulling en de financiën". Waarom is rond deze toch 
belangrijke problematiek en zorgelijke ontwikkeling de gemeenteraad niet concreter 
geïnformeerd?
Ons college is van mening dat wij de raad voldoende en adequaat betrekken bij de 
invulling en de financiën. Zo bent u geïnformeerd over de inzet van het Sociaal 
deelfonds. Via de bijeenkomsten met fractiespecialisten is de raad geïnformeerd over 
de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg. Zo is bij de laatste bijeenkomst 
nadrukkelijk stilgestaan bij het proces om te komen tot nieuwe deelovereenkomsten. 
Tevens is hierover nog een raadsinformatienota aan u toegezonden. Verder 
informeren wij u regulier via de P&C-cyclus.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter 
secretaris

Letty Demmers - van der Geest 
burgemeester
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