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Hierbij treft u de vragen die wij hebben naar aanleiding van de jaarstukken 
2017: 
  
Blz. 126 
Collectief vervoer 
Na een nieuwe aanbesteding zouden de kosten omlaag gaan.  
Nu zijn de kosten echter een kleine ton hoger uitgevallen 
  
Vragen: 

• Waardoor is deze kostenverhoging veroorzaakt?  
• Wat betekent dat voor de begroting van dit jaar (eventuele bijstelling)?  

  
Blz. 29  
Sociaal Domein 
Een gemeenschappelijke regeling brengt kostenbesparing met zich mee, maar 
ook risico's. 
Voor de gehele gemeenschappelijke regeling van Hart van Brabant 
Jeugdzorg bedroegen de meerkosten t.o.v. de begroting ca. €7 miljoen.  
  
Dit jaar en ook volgend jaar is de bijdrage van het Rijk minder en is er een grote 
kans dat er een tekort ontstaat. Bovendien kunnen de kosten met terugwerkende 
kracht van drie jaar nog worden gefactureerd door zorgverleners.  
Met het tekort van dit jaar in gedachten maken wij ons ongerust over de kosten 
die steeds meer een open einde kennen.  
  
Ter verduidelijking 
Bij de zorgverlening lijkt het erop dat wij geen zicht hebben op: 

• Of de zorg conform de eisen van de aanbesteding is verricht.   
• Wat de omvang is van de geboden zorg.   
• Wat de omvang is van de groep waaraan zorg verleend wordt.  
• In welke mate de verleende zorg en de facturering rechtmatig is in het 

algemeen  
• en die van facturen over langere tijd geleden in het bijzonder (na rekening 

2015,2016,2017)  
• a  

Voor wat betreft de instroom lijkt het erop dat deze min of meer autonoom 
gebeurt op indicatie van diverse instanties, justitie, artsen, specialisten.  
Behandelplannen zijn niet aanwezig.  
  
Vragen: 

• Deelt de wethouder onze zorg?  
• Welke voorstellen gaat de wethouder doen in het dagelijks bestuur van de 

GR Hart van Brabant zodat er grip komt op de uitgaven?  
  
  
 


