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Aan:

de heer J.A. van Dalen en

de dames M.C.J. van der Tol en

G.H. Smith

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 15 oktober 2013

Ons kenmerk 4213.31201 300731 I
Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde op het gebied

van de transitie jeugdzorg

Geachte heer Van Dalen en dames Van der Tol en Smith,

ln uw brieven van 16 september en 3 oktober 2013 hebt u een aantal vragen gesteld

over de jeugdzorg. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1 - D66

ls bovenstaand artikel en de geschetste problematiek bekend bij GS?

Antwoord 1 - D66

Vraaq 1 - Groenlinks
Heeft GS een duidelijk beeld van welke bezuinigingen er op gemeentes in Drenthe

afkomen? Zo ja, om welke percentages gaat het per regio? Zo niet, bent u bereid om

dit te inventariseren?

Antwoord 1 - GroenLinks
Wij hebben een globaal beeld van de bezuinigingen in de ieugdzorg waarmee

gemeenten worden geconfronteerd per 2015. De Meicirculaire 2013 voor ge-

meenten waarin de bedragen sfaan rs onduideliik. Pas in mei 2014 ziin de de-

finitieve bedragen voor 2015 bekend. Wat verder speelt is dat de bedragen
zijn gebaseerd op historische budgetten. Per 2016 is er een nieuw verdeel-

model aangekondigd. Pas in 2015 komt er duidelijkheid over dit verdeelmodel

en de gevolgen voor Drenthe op gemeentelijk niveau.

Ja.
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Vraaq 2 - Groenlinks
Wat is het standpunt van GS over de hoogte van de bezuinigingen op jeugdzorg en de
ingangsdatum en het ontbreken van een afbouwpad?

Antwoord 2 - GroenLinks
W| betreuren de kortingen op de jeugdzorg en het moment van korten, maar
zijn wel van mening dat de jeugdzorg na de transitie en een transformatie effi-
ciënter uitgevoerd kan worden.

WI gaan ervan uit dat de invoeringsdatum van 1 januari 2015 wordt gehaald.

Er zijn ons op dit moment geen signalen bekend dat uitstelwordt beoogd.

Ons inziens is er wel sprake van een afbouwpad: in de ingediende Jeugdwet,
die thans in de Tweede Kamer wordt behandeld, is een overgangsregeling
opgenomen voor cliënten die op het moment van decentralisatie jeugdzorg

ontvangen. Op grond daarvan kunnen deze cliënten de zorg in 2015 voort-
zetten bij dezelfde aanbieders (continuiteit van zorg). Ook is in deze over-
gangsregeling gegarandeerd dat cliënten die op 31 december 2014 een aan-

spraak hebben op zorg maar voor wie de zorg op dat moment nog niet is aan-
gevangen, die zorg in 2015 alsnog zullen krijgen en dat de gemeenten deze

moeten financieren.

Het hierboven genoemde wordt opgenomen in de Regionale Transitie Arran-
gementen die thans door alle gemeenten worden opgesteld.

Vraaq 2 - D66

Kan GS aangeven wat er waar is van de bewering dat de bezuiniging op jeugdzorg

geen 4% is zoals de bedoeling is van het Rijk, maar voor Drenthe meer dan 15% is,

mogelijk oplopend tot 30%?

Antwoord 2 - D66
Zie antwoord vraag 1 - GroenLinks.
De bezuiniging op de jeugdzorg is een bezuiniging die door het R'rjk wordt
doorgevoerd na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten met
ingang van 2015. Op basrs van het regeerakkoord van het Kabinet Rutte ll en
de afspraken fussen het Rijk en de VNG worden de volgende bedragen op
landelijk niveau bezuinigd op de voor gemeenten beschikbaar komende mid-

delen:
2015: € 120 miljoen
2016: € 300 miljoen
2017: € 450 miljoen

Deze kortingen lopen op tot circa 15%o van het huidige budget. Welke conse-
quenties dit exact gaat hebben, rs op dit moment niet bekend en vooral afhan-
kelijk van de wijze waarop gemeenten deze bezuinigingen gaan invullen. De

toedeling van middelen geschiedt in 2015 op basrs van historische gegevens.

Deze zijn voorlopig berekend in de Meicirculaire die gemeenten in juni 2013

hebben ontvangen. Deze berekeningen blijken niet te kloppen. De sfaafs-
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secrefafl's heeft onlangs toegezegd nog dit jaar met nieuwe berekeningen te
komen.
ln Drenthe en in een aantal andere regio's zoals Holland Rijnland speelt nog
specifiek dat er meer zorg wordt verstrekt dan het landelijk gemiddelde. Als er
gewerkt gaat worden met een nieuwe verdelingsgrondslag besfaaf de kans
dat Drenthe met ingang van 2016 te maken krijgt met een korting die hoger
zal zijn dan de genoemde 1596.

Vraaq 3 - D6ô

lndien bovenstaande bewering juist is (dat de bezuiniging op jeugdzorg geen 4% is
zoals de bedoeling is van het Rijk, maar voor Drenthe meer dan 15o/o is, mogelijk op-
lopend tot 30%):
a. Wat zou dit kunnen betekenen voor de transitie van de jeugdzorg in Drenthe?
b. Wat zou dit kunnen betekenen voor de cliënten van de jeugdzorg (bv. wachtlijsten)?

Antwoord 3 - D66
a. Wij kunnen nog niet zeggen of deze bewering juist is omdat er nog geen

betrouwbare cijfers zijn en het nieuwe verdeelmodel nog niet bekend is.

b. WI kunnen de gevolgen nu niet inschatten omdat het niet bekend is welke
bedragen per 2016 beschikbaar zijn en hoe gemeenten die gaan inzetten.

Vraaq 4 - D66

lndien juist, welke stappen kan en gaat GS nemen om een dergelijke bezuiniging en

de gevolgen die dit zal hebben voor de transitie van de jeugdzorg, te voorkomen c.q
op te vangen?

Antwoord 4 - D66
Zie antwoord 2 - GroenLinks inzake de overgangsregeling.
In afstemming met de wethouders binnen de Drentse Pilot Jeugd trachten wij
meer zicht te krijgen op de nieuwe bedragen voor Drenthe voor 2015 en op
het nieuwe verdeelmodel en de gevolgen voor Drenthe. Als de verdeling van
middelen op historische gegevens voor 2015 en een nieuw verdeelmodel on-
voordelig uitpakken voor de Drentse jongeren, zullen we deze gevolgen

krachtig onder de aandacht brengen van het Rijk.

Vraaq 3 - Groenlinks
Heeft de gedeputeerde ook in Drenthe de laatste tijd signalen van wethouders ge-

kregen dalzij zich zorgen maken over dat de bezuinigingen hoger uitvallen dan
verwacht?

Antwoord 3 - GroenLinks
Wij hebben geen signalen ontvangen van individuele wethouders die zich
zorgen maken. Wel is in het algemeen overleg portefeuillehouders jeugd van
de Drentse Pilot Jeugd gesproken over het mogelijk hoger uitvallen van de
bezuinigingen. Afgesproken is dat er nader onderzoek wordt verricht naar de

oorzaken en naar de betrouwbaarheid van de gegevens. Zo nodig zal er
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vanuit de gezamenlìjke portefeuillehauders actíe worden ondernomen om dit
landelíjk aan te kaaften.

Vraao 4 - Groenlinks
Als de bezuinigingen hoger uitvallen dan ven¡racht, wat betekent dat dan voor de
werkgelegenheid en de frictiekosten in de jeugdzorgsector?

Antwoord 4 - GroenLinks
WI gaan eruan uit dat het Rijk zlch aan de gemaakte afspraken met de VNG

houdt en dat er geen sprake za:l ziJn van extra kartìngen. Het als-dan-scenaria

is voor ons dan ook níet aan de orde. De huidige kortingen zijn al in een vroeg

stadium gecommuniceerdnet de zorgaanbíeders zodat ze de nodige maatre-
gelen kunnen nemen.



	  
	  
	  
	  

	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  
De	  heer	  J.Tichelaar	  
Postbus	  122	  
9400	  AC	  Assen	  
	  
Onderwerp:	  schriftelijke	  vragen	  ex	  artikel	  41	  RvO,	  inzake	  Jeugdzorg	  
	  
Assen,	  16	  september	  2013	  

Inleiding	  

GroenLinks	  is	  in	  principe	  een	  voorstander	  van	  de	  transitie	  jeugdzorg	  omdat	  de	  zorg	  voor	  
kinderen	  dan	  dichterbij	  huis	  georganiseerd	  kan	  worden	  en	  geïntegreerd	  in	  een	  breder	  
jeugdbeleid	  van	  de	  gemeente,	  waar	  mogelijk.	  Voor	  enkele	  onderdelen	  is	  het	  beter	  in	  
Drenthe	  zaken	  regionaal	  dan	  wel	  provinciaal	  te	  behouden.	  Wel	  ziet	  GroenLinks	  kansen	  voor	  
vernieuwing,	  versimpeling	  en	  ook	  voor	  betere	  signalering	  en	  preventie.	  Maar	  de	  
bezuinigingen	  en	  vooral	  de	  stapelingseffecten	  die	  terecht	  komen	  bij	  jonge	  gezinnen,	  baren	  
ons	  zorgen.	  GroenLinks	  verwacht	  dat	  de	  	  werkelijke	  financiële	  effecten	  van	  de	  transitie	  pas	  
na	  een	  aantal	  jaren	  echt	  zichtbaar	  zullen	  zijn.	  Vandaag	  staat	  er	  een	  artikel	  in	  NRC	  van	  
wethouders	  in	  Zuid-‐Holland	  die	  deze	  zorgen	  delen.	  De	  bezuinigingen	  lijken	  in	  werkelijkheid	  
(nu	  alle	  cijfers	  bekend	  zijn)	  namelijk	  veel	  hoger	  uit	  te	  vallen	  dan	  de	  percentages	  die	  het	  
kabinet	  noemde.	  Wij	  willen	  graag	  helderheid.	  Daarom	  hebben	  wij	  de	  volgende	  vragen.	  

	  

Vragen:	  

1. Heeft	  GS	  een	  duidelijk	  beeld	  van	  welke	  bezuinigingen	  er	  op	  gemeentes	  in	  Drenthe	  
afkomen?	  Zo	  ja,	  om	  welke	  percentages	  gaat	  het?	  Zo	  niet,	  bent	  u	  bereid	  om	  dit	  te	  
inventariseren?	  

2. Wat	  is	  het	  standpunt	  van	  GS	  over	  de	  hoogte	  van	  de	  bezuinigingen	  op	  jeugdzorg	  en	  
de	  ingangsdatum	  en	  het	  ontbreken	  van	  een	  afbouwpad?	  

3. Heeft	  de	  gedeputeerde	  ook	  in	  Drenthe	  de	  laatste	  tijd	  signalen	  van	  wethouders	  
gekregen	  dat	  zij	  zich	  zorgen	  maken	  over	  het	  feit	  dat	  de	  bezuinigingen	  hoger	  uitvallen	  
dan	  verwacht?	  	  

4. Als	  de	  bezuinigingen	  hoger	  uitvallen	  dan	  verwacht,	  wat	  betekent	  dat	  dan	  voor	  de	  
werkgelegenheid	  en	  de	  frictiekosten	  in	  de	  jeugdzorgsector?	  	  

Namens	  de	  fractie	  van	  GroenLinks	  
Gea	  Smith	  
	  



 
Aan	de	heer	J.	Tichelaar	
Postbus	122	
9400	AC	Assen	
	
Assen,	3	oktober	2013	
	
Geachte	heer	Tichelaar,	
	
Vandaag	verscheen	een	artikel	bij	Binnenlands	Bestuur	‘Berekening	Jeugdzorg	klopt	niet’.	
In	dit	artikel	geeft	de	regio	Holland	Rijnland	aan	dat	de	bezuinigingen	op	jeugdzorg	geen		4%	bedragen	
zoals	de	bedoeling	van	het	Rijk	is,	maar	15%.	Dit	zou	ertoe	kunnen	leiden	dat	de	transitie	van	de	
Jeugdzorg	niet	goed	uitgevoerd	kan	worden.	
In	het	artikel	wordt	tevens	aangegeven	dat	deze	cijfers	niet	enkel	gelden	voor	de	regio	Holland	
Rijnland,	maar	o.a.	ook	voor	Drenthe.	Er	wordt	beweerd	het	dan	niet	om	een	bezuiniging	van	15%	
gaat,	maar	om	veel	meer,	oplopend	tot	wel	30%.	
Pas	in	de	Meicirculaire	van	mei	2014	geeft	staatssecretaris	Van	Rijn	uitsluitsel	over	de	cijfers,	wat	
volgens	Holland	Rijnland	te	laat	is	om	de	transitie	op	de	juiste	wijze	uit	te	voeren.	
	
De	fractie	van	D66‐Drenthe	heeft	naar	aanleiding	van	bovenstaand	artikel	een	aantal	vragen:	
	

1. Is	bovenstaand	artikel	en	de	geschetste	problematiek	bekend	bij	GS?	
2. Kan	GS	aangeven	wat	er	waar	is	van	de	bewering	dat	de	bezuiniging	op	jeugdzorg	geen	4%	is	

zoals	de	bedoeling	is	van	het	Rijk,	maar	voor	Drenthe	meer	dan	15%	is,	mogelijk	oplopend	tot	
30%?	

3. Indien	bovenstaande	bewering	juist	is:,		
a. Wat	zou	dit	kunnen	betekenen	voor	de	transitie	van	de	jeugdzorg	in	Drenthe?	
b. Wat	zou	dit	kunnen	betekenen	voor	de	cliënten	van	de	jeugdzorg	(bv.	wachtlijsten)?	

4. Indien	juist,	welke	stappen	kan	en	gaat	GS	nemen	om	een	dergelijke	bezuiniging	en	de	
gevolgen	die	dit	zal	hebben	voor	de	transitie	van	de	jeugdzorg,	te	voorkomen	c.q.	op	te	vangen?	

	
	
Met	vriendelijke	groeten,	
	
Fractie	D66‐Drenthe,		
Jurr	van	Dalen	
Marianne	van	der	Tol	
	
	
	


