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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 5 juni ontvingen wij  vragen van Piet Verheijen namens de D66 fractie over de "Noodkreet van 
Sterk Huis" in het Brabants Dagblad van 2 juni, op basis van artikel 40 Reglement van Orde.  
Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
Als bijlage bij deze beantwoording ontvangt u de brief van de gemeente Tilburg namens de regio 
Hart van Brabant van 12 juni als antwoord op 2 in mei door Sterk Huis gestuurde brieven.  
 
Vraag 1 
Zijn deze klachten al bekend bij de gemeente, en zo ja welke stappen zijn al ondernomen? 
 
Antwoord 1 
De problemen bij Sterk Huis omtrent de administratie zijn ons bekend. Hierover zijn we al langere tijd 
met Sterk Huis in gesprek. Wij bieden ook ondersteuning aan, bijvoorbeeld in de vorm van 
bevoorschotting om de (gevolgen van de) problemen te verhelpen. Anderzijds geldt ook voor Sterk 
Huis dat de administratie- en declaratieprocessen op orde moeten zijn. Niet alleen voor de 
verantwoording, maar ook omdat deze gegevens belangrijk zijn voor onze regionale monitoring van 
kosten- en kwaliteitsaspecten.  
 
Vraag 2 
Klopt de opmerking over het feit dat Sterk Huis geen zorg meer aanbiedt voor nieuwe klanten? 
 
Antwoord 2 
De opmerking dat de organisatie stopt met het aanbieden van zorg voor nieuwe klanten is onjuist. 
Dit heeft dhr. Luijten, directeur Sterk Huis, ons 4 juni nog per mail bevestigd. 
 
Vraag 3 
Is het college bereid om mee te denken met Sterk Huis om de bureaucratie en werkdruk aan te 
pakken, zodat de druk op jeugdzorginstellingen verlicht kan worden? 
 
Antwoord 3 
Zoals bij antwoord 1 aangegeven zijn wij, samen met de regiogemeenten, al langere tijd met Sterk 
Huis in overleg om daar waar mogelijk bureaucratie aan te pakken. 
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Vraag 4 
Deelt het college de visie dat innovatie en vernieuwing binnen Sterk Huis niet in het gedrang mag 
komen door mogelijke tekorten? 
 
Antwoord 4 
Wij delen de visie dat innovatie en vernieuwing bij Sterk Huis en andere jeugdzorginstellingen 
essentieel is om de zorg kwalitatief te verbeteren en betaalbaar te houden. Om deze reden zijn 
innovatieve ideeën, die bijdragen aan de regionale koers Jeugdhulp, van harte welkom. In dit kader 
zijn de afgelopen jaren ook subsidies verstrekt aan Sterk Huis om vernieuwende initiatieven te 
ondersteunen.  
Tevens is om deze reden onlangs afgesproken dat wij willen komen tot een gezamenlijke 
transformatie-agenda. Dit door de innovatie-agenda van Sterk Huis en de regionale Transformatie-
agenda Jeugdhulp nog nadrukkelijker aan elkaar te koppelen. Doel is te komen tot focus, waardoor 
de effectiviteit van middelen en energie zo optimaal mogelijk worden benut. 
Daarnaast heeft de regio Hart van Brabant de afgelopen jaren de financiering gewijzigd van 
inspanningsfinanciering naar resultaatgerichte financiering. Vanaf 2019 vindt de bekostiging van de 
jeugdhulp, m.u.v. verblijf en enkele zeer specifieke zorgvormen, plaats via arrangementen. De 
jeugdhulpaanbieder krijgt hiermee de ruimte om, samen met de jeugdige/het gezin, de 
ondersteuning flexibeler vorm te geven. Ook op deze wijze wordt een andere, innovatievere manier 
van zorgverlening ondersteund. 
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