
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

Geachte heer Van den Berg, 

 

Namens de fractie van de SGP stelde u vragen ingevolge van artikel 12 van het Reglement van Orde 

van de gemeenteraad over de inkoop jeugdhulp 2018-2019. Hierbij beantwoorden wij uw vragen. Voor 

de duidelijkheid herhalen wij eerst uw vragen, waarna wij de vragen beantwoorden. 

 

Komt door het terugtrekken van zorgaanbieders zoals ‘De William Schrikkergroep’ en ‘Leger 

des Heils’ de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de professionele jeugdhulp voor 2018 

in het geding? 

 

Is de keuzevrijheid van cliënten voor identiteitsgebonden zorg in 2018 nog steeds gegaran-

deerd, ook als deze aanbieders zich terugtrekken? 

 

Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen in de regio Zuid-Holland Zuid en het 

belang van een duurzame samenwerkingsrelatie zijn alsnog afspraken tot stand gekomen met betrek-

king tot het voorzetten van de contracten in 2018 en 2019. De situatie is hiermee gewijzigd, waardoor 

uw vragen niet meer van toepassing zijn. 

 

Sleutel tot de overeenstemming is een landelijk kostprijsonderzoek wat in 2018 na afstemming met 

het ministerie van Veiligheid en Justitie door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en 

Jeugdzorg Nederland wordt uitgevoerd. Zorgaanbieders en Serviceorganisatie zijn blij met dit onder-

zoek dat dient om de (landelijke) discussie te beslechten over wat er financieel nodig is om de functie 

jeugdbescherming en jeugdreclassering kwalitatief op peil te houden. In afwachting van de resultaten 

van dit onderzoek , die in de eerste helft van 2018 verwacht worden, blijven de tarieven voor 2018 het 

uitgangspunt, maar geldt een overbruggingsafspraak. Deze overbruggingsafspraak zal ook gelden 

voor de andere gecontracteerde aanbieder van jeugdbescherming en jeugdreclassering in onze regio 

(Jeugdbescherming West). 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop 

  Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Postbus 175 

3370 AD Hardinxveld-Giessendam 

t. 14 0184 

f. 0184 – 674 400 

e. info@gemhg.nl 

i. www.hardinxveld-giessendam.nl 

  

Aan de fractie van de SGP 

t.a.v. de heer A. van den Berg 

Lange Griendsweer 50 

3371 CH  HARDINXVELD-GIESSENDAM 

 

Onderwerp Ons kenmerk Uw brief Datum 

Beantwoording artikel 12 vragen   7 november 2017 

Zaak    

1964561  


