
Beantwoording vragen VVD-fractie van 23 mei jl. 
 
Naar aanleiding van de zienswijze inzake de conceptbegroting 2023 van de Dienst Gezondheid & 
Jeugd heeft de VVD-fractie tijdens de commissievergadering ABZ van 23 mei jl. een aantal vragen 
gesteld. Vanuit het college is toegezegd om hier schriftelijk op terug te komen.  
 
Vraag 1 
De VVD-fractie heeft vraagtekens bij de kosten voor de Jeugdhulp naar voren, aangezien deze geen 
onderdeel uitmaken van de regionale begroting. De VVD-fractie vraagt zich af of de bijdrage van de 
gemeente aan de Serviceorganisatie Jeugd is verlaagd. 
 
Antwoord 
De kosten voor Jeugdhulp naar voren worden, net als in voorgaande jaren, gefinancierd vanuit de 
lokale begroting. Het gaat hierbij onder andere om de inzet van praktijkondersteuner huisartsen 
(POH'er) Kind & Jeugd en de inzet van de Autisme Spectrum Stoornis. Wel is de verwachting dat door 
Jeugdhulp naar voren de totale kosten van individuele jeugdhulp op termijn naar beneden kunnen 
worden gebracht. Hierbij is geen 100% zekerheid te geven, omdat meerdere factoren hierbij een rol 
spelen. Onder meer de doorverwijzingen die niet via Stichting Jeugdteams lopen, de impact van de 
coronacrisis en de kosten die gemoeid zijn met hoog-specialistische jeugdhulp. 
 
Vraag 2 
De VVD-fractie stelt dat bij eerdere (incidentele) verhoging van de middelen Veilig Thuis aangegeven 
werd dat wanneer bij tussentijdse rapportage blijkt dat lokaal voldoende over heeft kunnen nemen, 
resterende middelen teruggestort kunnen worden. De vraag is of dat nu ook zou kunnen worden 
toegevoegd? 
 
Antwoord 
Een toevoeging in de zienswijze is niet nodig. In de begroting (p. 22) is namelijk de volgende passage 
opgenomen: " Verder is in nu nog geen rekening gehouden met een mogelijke daling in de benodigde 
capaciteit die kan worden gerealiseerd indien het lokale veld de meldingen kan overnemen (tot 
maximaal 3,67 fte maatschappelijk werker/ca. € 315.000)."  
 
Een daling van de benodigde capaciteit zal ertoe leiden dat er minder middelen nodig zijn en deze 
uiteindelijk teruggestort kunnen worden richting gemeenten. 
 
Vraag 3 
De VDD-fractie maakt uit de stukken op dat door gebrek aan kennis en expertise van de wijkteams de 
overdracht niet goed verloopt. De VVD-fractie wil weten in hoeverre Papendrecht klaar is om dit over 
te nemen. 
 
Antwoord 
Wethouder Corine Verver heeft reeds tijdsens de commissie Samenleving van 30 mei jl. aangegeven 
niet te twijfelen over de kennis en expertise van Sterk Papendrecht.  


