
 

 

 
Vragenhalfuurtje raadsvergadering 5 februari 2019 
 

Inkoop Jeugdzorg; een zorg van ons allemaal 
 

Als gemeenteraad hebben we verschillende taken, namelijk kaderstellend, 
controlerend en initiërend.  
 

Om deze taken goed uit te kunnen voeren is het nodig om voldoende informatie 
te hebben over onderwerpen om vervolgens goede afwegingen te kunnen 

maken.  
 
Jeugdzorg, beter gezegd, Jeugdhulp is een dusdanig complex, kostbaar maar 

vooral dierbaar onderwerp dat het volkomen gerechtvaardigd is om ontbrekende 
informatie te verzamelen. 

 
De actuele situatie is dat Boxtel, net als Haaren en Gestel, gedwongen lijken te 

worden om weer voor 4 jaar mee te moeten doen met de centrumregeling voor 
onder andere inkoop van specialistische zorg. Dit in afwijking van het unanieme 
besluit van de gemeenteraad.  

 
Dit brengt ons tot de volgende vragen:  

 
• Welke argumenten hebben de 13 andere gemeenten gebruikt om Boxtel, 

Haaren en Sint-Michielsgestel niet toe te staan om een deel van de zorg zelf 

in te gaan kopen?  
• Is er door het College voorgesteld om de looptijd van het contract te wijzigen 

naar bijvoorbeeld 1 jaar (net als Haaren) of 2 jaar?  
• Op welke onderdelen van de nieuwe centrumregeling zijn we vrij om te 

handelen zonder toestemming van de andere 15 gemeenten?  

• Het voorstel omtrent de extra kosten voor La Salle, die nu ten laste komen 
van Boxtel is erg algemeen gesteld en kan op verschillende manieren 

uitgelegd worden. Is het College bereid om deze afspraak zo concreet te 
maken dat er slechts 1 uitleg mogelijk is? 

• In welke gevallen wordt PxQ financiering nu mogelijk in plaats van lumpsum? 

Wordt dit nog concreet vastgelegd in de centrumregeling?  
• Zijn er verschillende versies geweest van de voorgenomen centrumregeling 

2020-2024, zo ja wat zijn de verschillen tussen de versies? Zo nee, wanneer 
zijn de gesprekken gevoerd met de andere gemeenten? Toen de definitieve 
versie er was of voordat die er was?  

• Bent u bereid te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om het Centrum Jeugd 
en Gezin (breder gezegd: de gemeente Boxtel) te laten certificeren als 

organisatie die zelf jeugdbescherming en jeugdreclassering uit mag voeren?  
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De heer van den Broek geeft aan dat hij er voor zal zorgen dat een aantal vragen 

op een later moment schriftelijk zal worden beantwoord, we hopen dat dat snel 
zal gebeuren en we vooral hopen dat de portefeuillehouder voor de behandeling 

in de raadsvergadering een betere uitgangspositie heeft bewerkstelligd voor 
Boxtel, inclusief duidelijke en eenduidige afspraken en criteria.  


