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Vragen en antwoorden

Vraag 1

Er wordt zorg ingezet die niet is opgenomen in register effectieve zorg. Hoe evalueren we de 

resultaten?

Antwoord 1

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt of jeugdigen goede hulpverlening krijgen van 

aanbieders. Bij de inspectie kunnen onder meer jeugdigen, familieleden en de gemeente een 

melding doen. Bij het verlenen van jeugdhulp wordt er een plan opgesteld, waarbij tussentijdse 

evaluatiemomenten worden ingepland om te bekijken of het resultaat wordt behaald. De 

effectiviteit van een pgb wordt gecontroleerd bij een verlenging van een aanvraag. Onvoldoende 

kwaliteit van jeugdhulp die via een pgb is ingekocht kan een reden zijn om een pgb niet te 

verlengen.

Vraag 2

De wet verhindert verbeteringen niet en er is al veel mogelijk. Waarom kiest het college voor de 

bestaande weg en zet het college geen traject in voor verbetering? Binnenkort komen adviezen en 

uitkomsten van het rijk.  

Antwoord 2

We moeten voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving en de rechtspraak. De verordening 

moet gebaseerd zijn op de huidige wetgeving. 



Momenteel is nog onvoldoende duidelijk wat het nieuwe kabinet wil voorstellen en wanneer dit in 

werking zal treden. De staatssecretaris heeft op 3 juni jl. een brief gestuurd naar de Tweede 

Kamer naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport ‘Jeugdzorg: een onderwerp van 

aanhoudende zorg’ van de landelijke Arbitragecommissie Jeugdhulp. Hierin staat dat het nieuwe 

kabinet zal moeten besluiten over nieuwe aanpassingen aan het jeugdhulpstelstel. 

Indien het kabinet het jeugdhulpstelsel aanpast, zal de verordening vervolgens eveneens 

aangepast moeten worden. Door de toegang via de wijkteams tot de jeugdhulp te versterken is er 

sprake van een verbetering.
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