SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle
raadsleden.
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INDIENING
Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks
Datum: 5-2-2013

Onderwerp: Decentralisatie Jeugdzorg
Wijze van beantwoording:
0 mondeling

V schriftelijk
Situatie:
Het Kabinet is voornemens om vanaf 2015 de zorg voor de jeugd helemaal onder te
brengen bij gemeenten. De nieuwe wet op de Jeugdzorg moet 1 januari 2015 in werking
treden, hetgeen een ingrijpende en veelomvattende transitie betekent die tevens
gepaard moet gaan met enerzijds een inhoudelijke vernieuwing en anderzijds een
bezuiniging van 15%. De gemeente krijgt een centrale rol in de realisatie van een
samenhangend jeugdbeleid.

Vragen:
1. Hoe denkt het College de nieuwe rol als regisseur in het jeugdbeleid in te vullen?
2. Heeft het College al in beeld wat de impact is van deze transitie voor de
bestaande doelgroepen binnen de jeugdzorg? Kunt u concreet noemen wat de
consequenties zullen zijn voor deze doelgroepen? Indien de consequenties nog
niet in beeld zijn, wanneer kunnen we die dan verwachten?
3. Kan het College aangeven welke doelgroepen onder de nieuwe Jeugdwet gaan
vallen, om hoeveel mensen het gaat (uitgesplitst naar doelgroep), welke
voorzieningen daarvoor zijn en welke budgetten daaraan gekoppeld zijn?
4. Kan het College aangeven of en zo ja, op welke manier aan de gerechtvaardigde
zorgen van betrokkenen tegemoet gekomen kan worden?
5. Kan het College aangeven of er al contacten zijn over de transitie met organisaties
en instanties in Heemstede of daarbuiten die zich zorg en welzijn van de jeugd tot
doel gesteld hebben? En zo ja, wat is daarvan de strekking?
6. Kan het College aangeven of er contacten zijn met andere gemeenten in de regio
Zuid-Kennemerland of bovenregionaal over samenwerking en taakverdeling in het

kader van de aanstaande transitie? En indien zo, wat zijn daarvan de status en
voorlopige resultaten?
7. Ziet het College in deze een specifieke rol weggelegd voor het Centrum voor
Jeugd en Gezin?
8. Hoe en wanneer denkt het College de Raad te informeren over haar
beleidsvoornemens omtrent de transitie jeugdzorg?

Antwoorden:

