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Geachte mevrouw van der Stelt en heer Puper,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
'luiden noodklok wethouder Smitsmans over Jeugdhulp' delen wij u, met opneming van de inleiding,
het volgende mede.

lnleiding
Op 12 september jl. verhaalden diverse lokale media dat o.a. wethouder Smitsmans de
noodklok heeft geluid in Den Haag bij staatssecretaris Van Rijn over de jeugdhulp. Er zijn
volgens de wethouders in Midden-Limburg grote verschillen tussen de cijfers die landelijk zijn
afgegeven en de informatie die door de gemeenten zelf is verzameld. Dat kan uitlopen op een
exploitatietekort van 25%.

De LVR verbaast zich over het luiden van de noodklok door wethouder Smitsmans. En dan niet
zozeeÍ over het luiden van de noodklok zelf, want de LVR heeft al diverse malen grote zorgen
geuit over de invoering van de 3D's en alle risico's die het met zich meebrengt, maar wel over
het feit dat wethouder Smitsmans hier in het verleden niets over heeft gemeld. Zelfs niet in de
commissievergadering Burgers en Samenleving die slechts 3 dagen voor de melding in de
media plaatsvond. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder uitsluitend
aangegeven op korte termijn een gesprek te hebben met staatssecretaris Van Rijn.
De LVR wil daarom de volgende vragen stellen:

schriftelijke vragen

Vraag 1 Waarom heeft wethouder Smitsmans de commissie Burgers en Samenleving
op 9 september niet geinformeerd over de brief naar de staatssecretaris?

Antwoord Wethouder Smitsmans heeft in de commissievergadering Burgers en Samenleving

op 9 september 2014 aangekondigd dat de wethouders van de 7 gemeenten in
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Yraag2.
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Vraag 3.

Antwoord

Vraag 4.

Antwoord

Midden-Limburg, die belast zijn met de transitie jeugdzorg, een gesprek wensen
met staatssecretaris Van Rijn. Middels een brief aan de staatssecretaris d.d. j 2
september 2014, is dit verzoek namens de regio gedaan.
staatssecretaris Van Rijn heeft op 6 oktober 2014 een bezoek gebracht aan de
gemeente Roermond en gesproken met de wethouders jeugd en wmo uit heel
Limburg. Gemeenten hebben aangegeven dat de budgetten mogelijk ontoereikend
zijn en zij gedwongen zijn zelf de beurs te trekken. De staatssecretaris heeft
aangegeven opnieuw naar de budgetten te kijken.
De LVR heeft herhaaldelijk gevraagd om financiële cijfers met de risico's. Die
zijn nooit gegeven. ook in de commissie van g september is hierom gevraagd.
3 dagen later staat in de media dat er een exploitatietekort in de jeugdhulp
dreigt te ontstaan van 25o/o. Waarom heeft de wethouder de raad hierover niet
eerder geinformeerd?
Middels een (regionale) raadsinformatiebrief zijn raadsleden geÏnformeerd over de
ven¡vachte korting van 25o/o voor de jeugdhulp, voordat aan/door de media bekend
is gemaakt.

De gemeenten in Midden-Limburg zijn reeds maanden bezig om de juiste informatie
en inzicht te krijgen over het macrobudget, het zorggebruik en de huidige kosten
van het zorggebruik. Aangezien in 2013 reeds geconstateerd is dat er grote
verschillen zitten tussen de landelijke cijfers en de informatie van de uitvraag, is in
november 2013 aan AEF (adviesbureau Andersson Elffers Felix) gevraagd om dit
uit te zoeken. voor de regio Midden-Limburg blijkt echter nog steeds een
onverklaarbare afwijking in het AWBZ-budget (budget Algemene wet Bijzondere
Ziektekosten).
ls er reeds een reactie van de staatssecretaris op de brief?
a.Zo ja, wat is de inhoud van die reactie?
b. Zo nee, op welke termijn verwacht u een reactie en wat zijn eventuele
vervolgstappen bij het uitblijven van een reactie?
Er is nog geen reactie op de brief ontvangen. De termijn is 6 weken. lndien binnen
deze termijn geen reactie is ontvangen, wordt contact opgenomen met het
ministerie. wel heeft de staatssecretaris op 6 oktober 2014 gesproken met de
wethouders jeugd en Wmo uit heel Limburg. Zie ook antwoord op vraag 1.
wat zijn de landelijke cijfers en wat zijn de cijfers van de gemeente waarop het
exploitatietekort is berekend?
De cijfers waarop het tekort is berekend zijn:

- werkelijke zorgkosten AWBZ 2012zorg in natura en persoonsgebonden

budget (PGB)

- Werkelijke zorgkosten ZVW 2012 (Zorgverzekeringswet)
- Werkelijke kosten Wet op de Jeugdzorg2012.

Daarnaast is rekening gehouden met een raming van:
- Lasten Landelijktransitiearrangement
- UitvoeringskostenGemeente
- lnnovatiebudget
- Uitvoering trekkingsrecht PGB door Sociale Verzekeringsbank
- Risicobudget buiten regio plaatsing.

Het voorgesteld budget ten behoeve van inkoop jeugdhulp is vooralsnog niet
openbaar. Wij zijn niet in het bezit van landelijke cijfers.
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Wat zijn de bronnen van de eigen cijfers?

De bronnen van de eigen cijfers zijn:
- AEF rapport o.b.v. cijfers Vektis zorgkosten 2012
- Uitvraag gemaakte kosten huidige aanbieders jeugdzorg 2012 en 2013
- Landelijkeafspraken Landelijktransitiearrangement
- Uitvraag gemeentelijke organisatie tbv uitvoeringskosten
- lnschattinginnovatiebudget
- Landelijke afspraak Uitvoering trekkingsrecht PGB door Sociale

Verzekeringsbank
- lnschatting risicobudget buiten regioplaatsing (o.a. uitvraag Provincie).

ls dit een probleem bij meer gemeenten of hebben alleen de Midden-
Limburgse gemeenten dit mogelijke exploitatietekort?
Dit is niet alleen een probleem van de regio Midden-Limburg.

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden

en wethouders van Roermond,

De burgem

d J.J.Th.L. Geraedts mr. P.A.G. Cammaert


