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Den Bosch stelt besluit overhevelen van zorg uit I
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door Robèrt van Lith

DEN BOSCH - De gemeenteraad van
Den Bosch vindt dat zij op dit mo-
ment nog geen verantwoord be-
sluit kan nemen over het overheve-
len van taken op het gebied van
jeugdzorg, Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en thuis-
zorg. Daarom heeft de Bossche po-
litiek deze week besloten tot uit-
stel.

De gemeenteraad zou dinsdag 7
oktober een besluit nemen over
het zogenoemde 'Tactisch kader
jeugdwet en Wmo 2015', maar dat
wordt nu dinsdag 4 november.
Dat is drie dagen ná de deadline

i die het ministerie heeft gesteld.
f "We zijn nu aan het kijken of we

een verzoek tot uitstel moeten in-
dienen", liet gisteren een woord-
voerster van de gemeente weten.
"De tijd wordt nu erg krap", gaf
wethouder Geert Snijders al aan.
In de raadscommissie maatschap-
pelijke ontwikkelingen' bleek de-
ze week dat nog te veel onzeker
en onduidelijk is rondom het
overhevelen van de rijkstaken per
1 januari 2015 op het gebied van
jeugdzorg, Wmo en thuiszorg.
Het uitstel gebeurde na een voor-

Het voorstel roept op
dit moment nog veel
te veel vragen op
Cecile Visscher, SP

stel van fractievoorzitter Cecile
Visscher van de SP, zij kreeg rui-
me steun van andere fracties.
"Het voorstel roept op dit mo-
ment nog veel te veel vragen op",
zegt Visscher. "En dat terwijl het
zó'n belangrijk en ingrijpend
voorstel is, het gaat om tientallen
miljoenen euro's. Daar kun je op
basis van dit voorstel geen besluit
over nemen. Op het laatste mo-
ment is het voorstel nog aange-
past. En tijdens de vergadering
zei wethouder Weyers dat het col-
lege nog volop in onderhandeling
is met zorgaanbieders en dat er
nog van alles kan veranderen.
Hoe moeten wij dan een verant-
woord besluit kunnen nemen?"
Het college gaf aan nu nog niet in
staat te zijn om financiële gevol-
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Extra raadsvergadering in
Den Boschover zorgtaken
door Robèrt van Lith

De gemeenteraad van Den
Bosch houdt donderdag 16
oktober een extra raadsverga-
dering over de overheveling
van taken op het gebied van
zorg,werk en inkomen. Het col-
'lege van burgemeester en wet-
houders vindt het noodzake-
lijk om een extra vergadering
te plannen, hetgeen zelden
voorkomt. Het nieuwe 'kader
Jeugdwet en Wmo 2015' had ei-
genlijk dinsdag 7 oktober al be-
handeld moeten zijn door de

gemeenteraad, maar de Bossche
politiek had nog te veel vragen en
onzekerheden. De eerstvolgende
raadsvergadering zou pas op 4 no-
vember zijn, maar wettelijk moe-
ten alle gemeenten vóór 1novem-
ber een besluit nemen over de
zorgtaken.
B en W willen per se aan die wet-
telijke eis voldoen. Bijhet overhe- I
velen van deze taken gaat het om
tientallen miljoenen euro's. Op
woensdag 8 oktober is een extra
vergadering van de raadscommis-
sie maatschappelijke ontwikkelin-
gen over hetzelfde onderwerp.

gen precies in beeld te brengen.
Den Bosch is lang niet de enige
gemeente die nog vol vragen zit.
Visscher: "Ik vind herook echt be-
lachelijk dat wij als gemeenten
vóór 1november een besluit moe-
ten nemen, terwijl het rijk tal van
onzekerheden oproept. Het is bij-
voorbeeld nog steeds niet duide-
lijk hoeveel kinderen recht heb-
ben op jeugdzorg. Het jaar 2012
wordt als norm genomen} terwijl
het aantal kinderen in de jeugd-
zorg in Den Bosch daarna enorm
steeg. We weten nog altijd niet of
we daarvoor worden gecompen-
seerd." Jeugdzorgaanbieders in de
regio Den Bosch en Oss voorspel-
den begin deze maand forse pro-
blemen door de nieuwe wet op
de jeugdzorg per 1 januari 2015.
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