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Geachte heer Weys,
U heeft ons op 11februari2015 een brief geschreven over het voorstel om te stoppen met de inning van de eigen
bijdrage voor de dagopvang jeugd GGZ. Hieronder treft u de vragen met daarbij de antwoorden.
1. Bent u op de hoogte van de beschreven problematiek, waarbij eigen bijdrages leiden tot een barrière om gebruik
te maken van jeugd GGZ dagopvang?
Antwoord :
Ja, wij zijn op de hoogte van de door u beschreven problematiek.
2.

Bent u met ons van mening dat jongeren die dat nodig hebben, gewoon toegang moeten blijven houden tot deze
belangrijke voorzienig?
Antwoord:
Wij zijn inderdaad van mening dat de zorg voor alle jongeren voor wie dat nodig is toegankelijk moet zijn.
3. Wilt u, net zoals Den Haag en Rotterdam het opleggen en innen van de eigen bijdrages stopzetten in afwachting
van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris?
Antwoord :
Op dinsdag 3 maart jl heeft het college van Bergen op Zoom het besluit genomen om het innen van de ouderbijdrages op
te schorten in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris.
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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