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Betreft: Schriftelijke CDA vragen inzet middelen Jeugdzorg 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Het CDA vindt een optimale besteding van middelen in het sociaal domein in het algemeen en die ten 
behoeve van de jeugdzorg in het bijzonder, van groot belang om kwetsbare mensen van goede zorg 
te kunnen (blijven) voorzien. 
 
Daarom heeft het CDA een aantal vragen geformuleerd, welke wij met deze raadsinformatiebrief 
beantwoorden.  
 
Vraag 1 
Kan de wethouder een toelichting geven op de huidige stand van zaken omtrent de inzet van (de 
middelen ten behoeve van) jeugdzorg aan onze inwoners? 
 
Antwoord 
De huidige stand van zaken is dat de gereserveerde budgetten voor 2018 (ad € 3 miljoen) voor de 
inzet van jeugdhulp vooralsnog voldoende zijn. Uit de tweede tussenrapportage 2018 is naar voren 
gekomen dat meer ambulante jeugdhulp wordt ingezet, dit vraagt om een extra investering in het 
budget voor lokale jeugdhulp. Aan de andere kant zien wij een afname in het gebruik van 
specialistische jeugdhulp gecontracteerd door de regio, wat vanaf 2019 resulteert in een lager budget. 
Wij verwachten daarmee dan een eenmalige investering in 2018 voldoende is om de inzet van meer 
ambulante jeugdhulp te compenseren. Vanaf 2019 is sprake van een budget neutrale verschuiving. 
 
Vraag 2 

Hoe zijn de kwaliteitseisen voor de inzet van de middelen ten behoeve van jeugdzorg inmiddels 
geborgd, in relatie tot het transitiejaar 2016? 
 
Antwoord 
In de nieuw afgesloten contracten per 1 januari 2018 zijn afspraken opgenomen wat betreft 
kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op het personeel, huisvesting en het inzetten 
van effectieve behandelmethoden.  

 



 
Vraag 3 
Hoe verhoudt de te verlenen jeugdzorg ten behoeve van inwoners uit Albrandswaard zich tot de 
jeugdzorg in de ons omringende gemeenten in de regio en het daartoe vastgestelde beleid? 
 
Antwoord 
Albrandswaard is onderdeel van de GR Jeugdhulp Rijnmond en contracteert samen de specialistische 
jeugdhulp. Op lokaal niveau is samen met Barendrecht en Albrandswaard de contractering van de 
wijkteams geregeld en de inkoop van de meer ambulante vormen van jeugdhulp.  
Het vastgestelde beleid binnen de BAR gemeenten en de regio Rijnmond is geborgd in het 
meerjarenbeleidskader en in de verordening en beleidsregels jeugdhulp. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de locosecretaris, de locoburgemeester, 

  

Dick Mol Marco C.C. Goedknegt 

 


