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Geacht College, 
 
In de rapportage ‘stateninformatie jeugdzorg juni 2013’ wordt op verzoek van de PvdA-fractie aandacht 
besteed aan het onderwerp nazorg. Geïnventariseerd is enerzijds in hoeveel gevallen uitstroom uit 
zorg beperkt wordt doordat niet aan bepaalde randvoorwaarden (vervolghulp, huisvesting e.d.) is 
voldaan.  
Anderzijds wordt aandacht besteed aan de mate waarin cliënten terugvallen (na uitstroom opnieuw 
zorg nodig hebben). Dit heeft GS slechts beperkt in beeld. Het aantal kinderen dat binnen dertig dagen 
opnieuw zorg nodig heeft is bekend. Over het aantal jeugdigen dat na dertig dagen terugvalt, valt niets 
te zeggen, omdat dit niet geregistreerd wordt.  
Daarover stelt de PvdA de volgende vragen: 
  
1. Is GS met de PvdA van mening dat een langduriger monitoring (bijvoorbeeld tot 12 maanden 
of langer dmv verplichte registratie van het BSN) van het aantal kinderen dat opnieuw zorg nodig heeft 
kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg? 
 
2.     Is GS van mening dat het wenselijk is om alle mogelijkheden aan te grijpen om de kwaliteit van 
zorg, en de mate waarin het effect van de zorg beklijft, te verhogen? 
 
En zo ja, is GS bereid bij gemeenten binnen de provincie Utrecht te pleiten voor een betere 
(langduriger) monitoring van ‘terugval’, waarbij ook het aantal cliënten dat na dertig dagen opnieuw 
zorg nodig heeft goed in beeld is en over de resultaten van deze actie te rapporteren aan Provinciale 
Staten? 
 
3.     Is GS met de PvdA van mening dat uitstroom uit de zorg die beperkt wordt door een gebrek aan 
vervolghulp of andere externe, beïnvloedbare omstandigheden onwenselijk is? 
En zo ja, is de gedeputeerde bereid de ervaringen (en knelpunten) van de provincie op dit gebied pro-
actief onder de aandacht van gemeenten te brengen en over de resultaten van deze gesprekken te 
rapporteren aan Provinciale Staten? 
 
  
Namens de fractie van de Partij van de Arbeid en hoogachtend,  
 
 
P. van Viegen 
 
 

 


