SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
Pag 1
INDIENING
Steller vragen: Annelie Brummer, VVD
Datum: 24 februari 2013
Onderwerp: Centrum voor Jeugd en Gezin
Wijze van beantwoording:
X mondeling
- in commissie SAM
0 schriftelijk

VRAAG
Op de website van de gemeente Bloemendaal wordt vermeld dat inwoners van Bennebroek nu naar
het CJG in Heemstede moeten omdat het CJG van Bennebroek in Bloemendaal is gevestigd.
(zie onderstaand artikel via deze link):
http://www.bloemendaal.nl/nc/overzicht-nieuwsberichten/nieuwsbericht/article/grote-opkomst-bij-raadin-uw-dorp-in-bennebroek/
1. Klopt dit, gaan inwoners van Bennebroek naar het CJG in Heemstede?
2. Zo ja, om hoeveel inwoners gaat dit?
3. Zo ja, hoe wordt de financiering hiervan geregeld?
4. Zo ja, is er een ‘verdrag’ tussen Heemstede en Bloemendaal dat inwoners van Bennebroek gebruik
kunnen maken van ons CJG?
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VRAAG
Op de website van de gemeente Bloemendaal wordt vermeld dat inwoners van Bennebroek nu naar
het CJG in Heemstede moeten omdat het CJG van Bennebroek in Bloemendaal is gevestigd.
(zie onderstaand artikel via deze link):
http://www.bloemendaal.nl/nc/overzicht-nieuwsberichten/nieuwsbericht/article/grote-opkomst-bij-raadin-uw-dorp-in-bennebroek/
Vraag 1. Klopt dit, gaan inwoners van Bennebroek naar het CJG in Heemstede?
Antwoord:
Nee. Inwoners van Bloemendaal (inclusief Bennebroek) maken geen gebruik van (de activiteiten en
ondersteuning van) het CJG Heemstede, maar wel van het consultatiebureau dat in hetzelfde pand
(via zelfstandige huur door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland is gevestigd. De functie
van consultatiebureaus wordt door de JGZ Kennemerland in de gehele regio Kennemerland op
verschillende locaties uitgevoerd. De kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (c.q. hun ouders) worden door
de JGZ Kennemerland vanuit logistiek oogpunt opgeroepen in het dichtstbijzijnde consultatiebureau,
los van de vraag in welke gemeente dat is. Dit impliceert dat kinderen/ouders uit Bennebroek kunnen
worden opgeroepen op het consultatiebureau Heemstede.
Vraag 2. Zo ja, om hoeveel inwoners gaat dit?
Antwoord:

Het is niet bekend hoeveel kinderen/hun ouders uit Bennebroek gebruikmaken van het consultatiebureau Heemstede.
Vraag 3. Zo ja, hoe wordt de financiering hiervan geregeld?
Antwoord
Elke regiogemeente bekostigt de JGZ Kennemerland op basis van de uitvoering van het Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg voor de inwoners uit de eigen gemeente. De gemeente Heemstede
financiert dus niet de inzet op het vlak van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar voor Bennebroekse
kinderen/hun ouders; dat gebeurt door de gemeente Bloemendaal.
Vraag 4. Zo ja, is er een ‘verdrag’ tussen Heemstede en Bloemendaal dat inwoners van Bennebroek
gebruik kunnen maken van ons CJG?
Antwoord
Nee, dit is op grond van het bovenstaande niet aan de orde.

