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T.a.v. Dhr. El-Khassim en mevrouw D. van den Kieboom-van Beest 

Nieuwstraat 4 

5121 Bergen op Zoom 

15 JUL 2015 
Uw kenmerk FEK/DVK/15034 Ons kenmerk U15-012499 Datum 

Uw brief Beh. door A. Kemmeren Doorkiesnr. 0164-277223 

Onderwerp: vragen over art. 39 uitvoering Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Maatschappij Bijlage(n) 

jeugdbeleid 

Geachte meneer El-Khassim en mevrouw Van den Kieboom, 

Op 15 juni 2015 heeft u een brief gezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders met hierin enkele vragen. 

Hieronder vindt u onze reactie op uw vragen. 

1. Is uw college bekend dat er sprake is van wachtlijsten en forste wachttijden bij de uitvoering van de jeugdzorg? 

Antwoord: 

In de landelijke media is er onlangs naar voren gekomen dat er sprake is van wachtlijsten in de jeugdzorg. "Bij 

gespecialiseerde instellingen voor jeugdpsychiatrie staan kinderen maanden, soms wel een jaar, op een wachtlijst 

voordat ze kunnen worden opgenomen. Vorig jaar concludeerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al dat de 

wachttijdnormen werden overschreden". Bij de instellingen in onze regio is geen of nauwelijks sprake van wachtlijsten in 

de zorg. Er bestaat wellicht verwarring tussen de termen wachtlijsten en wachttijden. Binnen de psychische zorg wordt 

er gewerkt met wachttijden. Hiervoor is een zogenaamde treeknorm1 vastgesteld, dit zijn afspraken over de maximaal 

aanvaardbare wachttijden van aanmelding naar intake, naar diagnose en behandeling. Daarnaast is als gevolg van de 

methodiek van de jeugdhulpcatalogus voldoende keuzevrijheid om ervoor te kunnen zorgen dat er, indien hulp ingezet 

moet worden, er in de meeste gevallen direct tot een aanmelding (en inzet van zorg) overgegaan kan worden. 

2. Zo ja om hoeveel "gevallen"gaat het hier om hulpbehoevende jeugdigen uit onze gemeente? 

Antwoord: 

Niet van toepassing. Zie antwoord op vraag 1. 

1 Zorgaanbieders en verzekeraars hebben in de afgelopen jaren afspraken gemaakt over aanvaarbare wachttijden in de 

zorg. Deze maximaal aanvaardbare wachttijden worden treeknormen genoemd. Op dit moment worden de wachtlijsten in 

de GGZ nog steeds gemonitord op basis van deze treeknorm. 



3. Wat zijn de afspraken hierover met de gecontracteerde instellingen die het jeugdbeleid uitvoeren? 

Antwoord: 

Er zijn contractafspraken waarin staat dat een aanbieder geen wachtlijst mag hebben. Hierover zijn sluitende afspraken 

gemaakt. 

4 Hoe controleert u het nakomen hiervan? 

Antwoord: 

Het Zi2T (Zorg Informatie S Inkoop Team) krijgt vanuit de 9 gemeenten de signalen door omtrent wachtlijsten en voert 

contractmanagement uit. Als er signalen ontvangen worden dat aanbieders werken met wachtlijsten zullen zij op basis 

van de contractafspraken hierop worden aangesproken 

5 Houden deze instellingen zich aan de contractafspraken in de praktijk? 

Antwoord: 

Ja 

6 Zo niet, wat gaat uw college daaraan doen?. 

Antwoord: 

Indien instellingen zich niet aan de contractafspraken houden volgen er indringende gesprekken in het kader van 

contractmanagement door medewerkers van het ZI2T. 

7 Heeft het niet voldoen aan de contractafspraken gevolgen voor deze instellingen? 

Antwoord: 

Het niet opvolgen van de afspraken kan gevolgen hebben voor de contractering voor de volgende jaren. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726 
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Dhr. A.G.J. van der Weegen 


