Joke van Boxtel heeft de volgende vragen gesteld:
Vraag 1:
In het Raadsvoorstel staat op blz 2 het onderwerp Kanttekeningen. Hieruit blijkt dat de geraamde gemeentelijke
bijdrage voor de implementatie niet toereikend is.
Om wat voor bedrag gaat dat en waaruit dient dat bedrag te worden gefinancierd?
Vraag 2:
Uit de brief op blz 3, wordt onder het schematisch overzicht aangegeven dat de financiële problemen zich met name
toespitsen op de incidentele kosten uit 2009.
Slaat dit deel op vraag 1 of gaat het hier om een ander knelpunt en om wat voor bedrag gaat het dan voor
Nieuwkoop?
Vraag 3: maatschappelijke impact van het EKD (Elektronisch Kind Dossier)
Ik heb onlangs een landelijke studiedag voor raadsleden en beleidsambtenaren gevolgd over jeugdzorg. Het EKD
werd hier als afzonderlijk agendapunt behandeld. Daaruit is naar voren genomen hoe terughoudend organisaties en
ouders kunnen staan tegenover dit systeem. (privacy, bescherming kind, wie kan het allemaal inzien, e.d.)
Vergelijkbaar met het Elektronisch Patiëntendossier. Ook al gaat het in het raadsvoorstel om een financieel-technisch
verhaal. Toch naar aanleiding hiervan de vraag
- Schat uw College in dat het EKD binnen Nieuwkoop niet tot problemen hoeft te leiden?
- Wat gebeurt en door voorlichting op dit gebied en door wie?
De reactie hierop is:
Reactie 1:
Het tekort voor 2009 dat wordt veroorzaakt door de invoering van het EKD bedraagt 71.000 euro en wordt voor
59.100 euro gedekt uit de incidentele middelen die voor het EKD waren geraamd in de perspectiefnota (en begroot
over de jaren 2009, 2010 en 2011). De overige 12.000 kunnen worden gedekt uit de verhoging van de Brede
Doeluitkering CJG (BDU-CJG), die met ingang van 1 januari 2008 van kracht is geworden.
Reactie 2:
Dit slaat inderdaad op vraag 1
Reactie 3:
In tegenstelling tot het EPD gaat het bij het EKD niet om uitwisseling van gegevens, maar het digitaal opslaan in
plaats van op papier. Er vindt wel een overdracht van gegevens plaats tussen thuiszorg / consultatiebureau (0-4
jarigen) en de GGD (5-19 jarigen). Echter: deze overdracht vond nu ook al plaats, ouders moeten hier toestemming
voor geven. Slechts een klein percentage geeft hiervoor geen toestemming. Er is geen mogelijkheid voor derden
(behalve ouders) om het EKD in te zien.

