Raadsvragen Jeugdzorg en Beschermd wonen
Onze Gemeente komt veel geld tekort. Zo wordt er ook bezuinigd op de
jeugdzorg, dit met gevolgen voor deze kwetsbare groep. De begroting van
2018 houdt rekening dat door verschillende maatregelen de kosten voor de
jeugdzorg flink zullen afnemen. Verwachte opbrengsten in 2017 zijn 0,9 miljoen oplopend naar 6
miljoen vanaf 2018. Wij maken ons zorgen of deze verwachte opbrengst wel reëel is. Temeer daar
het aantal jongeren dat een beroep doet op een vorm van jeugdzorg groeiende is. In Eindhoven zou
volgens het college vooral winst te behalen zijn bij Beschermd wonen. Volgens de informatie aan de
raad, zijn deze verwachtingen gebaseerd op aannames. Bij het lezen van dit soort zinnetjes gaan bij
BBL allerlei alarmbellen rinkelen. Daarom heeft BredeBewegingLinksom onderstaande vragen
1. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de jeugd die zorg nodig heeft, nu het aantal
zorgproducten terug gebracht worden van 300 naar 40?
2. Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het besluit om meer mensen die psychischesociale zorg nodig hebben zelfstandig te laten wonen en wat is de meest doorslaggevende
geweest?
3. Zal er een stijging zijn in zorg in natura of juist een stijging PGB, en hoe worden deze
kwetsbare inwoners beschermd tegen mogelijke fraudeurs (PGB)?
4. Financieel zullen deze inwoners van Eindhoven afhankelijk zijn van een uitkering, huurtoeslag
en zorgtoeslag. Huurtoeslag zou, zo valt te lezen in het regeerakkoord, worden afgebouwd,
lopen deze kwetsbare mensen extra risico’s?
5. De inrichting van een eigen woonruimte kost geld, hoe en door wie zal dit worden bekostigd?
6. Zijn er nu al voldoende geschikte woningen beschikbaar?
7. Er zal concurrentie zijn tussen deze inwoners en mensen met een laag inkomen, jongeren en
statushouders, mensen die gaan scheiden, hoe wordt dit vraagstuk opgelost? Wie krijgt
voorrang?
8. Deze kwetsbare groep heeft vaak flexibele zorg nodig en vraagt een bereikbaarheid van 24/7.
Is er op dit moment voldoende aanbod vanuit de zorgaanbieders (kwantitatief en
kwalitatief)?
9. In de media valt te lezen dat zorgaanbieders aangeven dat de gemeente te weinig betaald en
dat er nog geen overeenkomst is met een aantal grote zorgverleners (GgzE). Kunt u aangeven
wat de gevolgen zijn van deze vertraging?
10. Als de aannames die gedaan worden niet blijken te kloppen heeft het college dan een
alternatief, back-up plan of worden de tegenvallers dan doorgeschoven tot na de
verkiezingen? Is het college het eens met BBL dat dit onverantwoord is?
11. Wordt er nauwlettend gekeken naar de tevredenheid van cliënten die nu zelfstandig gaan
wonen, wordt geëvalueerd of de gestelde doelen gerealiseerd zijn, en wanneer wordt de
raad hier dan over geïnformeerd?
BredeBewegingLinksOm kijkt uit naar uw antwoorden
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