
 

 

 
 
 
Raadsvergadering 3 juli 2018 
 
Agendapunt 14; Specialistische jeugdhulp ZIN 2019 

 
 
 
Zorg in Natura geeft geld aan instellingen en daar moet je voor leveren. Dit is voor 
ons niet duidelijk, welke zorgaanbieder doet wat voor zijn geld. Zijn hier afspraken 
over zodat zij zich hiervoor verantwoorden? 
In Boxtel zijn er meerdere gezinnen met kinderen die een vorm van autisme hebben 
die nu al tegen een muur aanlopen. Zij hebben al in juni van dit jaar te horen 
gekregen dat er in 2018 geen budget meer is om een zorgtraject op te starten. Wij 
vinden dit een zeer zorgelijke en ongewenste ontwikkeling. Het mag toch niet zo zijn 
dat er halverwege een jaar al geen zorgtrajecten meer opgestart kunnen worden? 
Is de wethouder dit bekend? En wat gaat de wethouder hier aan doen en op welke 
termijn? Wat ons betreft is dit een zeer dringende zaak.   
En misschien is er op meer onderdelen sprake van uitputting van het budget 
waardoor noodzakelijke hulp niet geboden kan worden en er schrijnende situaties 
ontstaan. Kan de wethouder ons een overzicht verschaffen van de financiële stand 
van zaken per 1-7-2018 waarbij per zorgaanbieder is aangegeven wat het jaarbudget 
is en wat het tot nu toe bestede bedrag is.  
 
Beste keuze voor onze jeugd is scenario 3, en gelukkig vindt onze wethouder dat 
ook. Dat is echter anders dan dit voorstel. Dit voorstel doet de wachtlijsten niet korter 
worden. Wij gaan voor het beste van onze jeugd, dus scenario 3, ook al kost dat nu 
wat meer, zoals we al bij de kadernota verteld hebben, maar op termijn is dit de 
beste en goedkoopste variant. Zeker nadat we vanmorgen het artikel in het Brabants 
Dagblad hebben gelezen over de toename van zelfdoding onder jongeren, dit is voor 
ons een extra bevestiging voor deze keuze. 
We moeten stoppen met de aanbesteding via Den Bosch; we hadden daar al een 
slecht gevoel bij en dat slechte gevoel neemt toe.  
We hebben eerder gepleit om samen met Gestel en Haaren de aanbesteding en 
beleid te doen en wanneer gaat u dat doen? 

 
 
 


