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Samenvatting
Eind 2015 hebben de gemeenten in de subregio’s Uden-Veghel en Maasland het functioneren
van de Basisteams Jeugd en Gezin over de eerste drie kwartalen van 2015 geëvalueerd. Uit de
evaluatie komt naar voren dat de Basisteams op voldoende niveau werken. Er zijn echter ook nog
een aantal ontwikkelpunten, die door de betrokken partijen moeten worden opgepakt.
Gezien het feit dat het Basisteam een centrale plek inneemt binnen het jeugdzorgstelsel en in
haar rol als ‘toegangspoort’ tot de gespecialiseerde jeugdhulp een belangrijke rol heeft bij de
transformatie, willen we de huidige inzet in het BJG ook de komende jaren continueren. Dit
betekent echter wel dat de kosten ad. € 64.000, die in 2015 en 2016 zijn gedekt uit incidentele
middelen, vanaf 2017 structureel in de begroting moeten worden opgenomen.
Voorgesteld besluit :
a. Kennisnemen van de “Evaluatie Basisteam Jeugd en Gezin – stand van zaken eerste drie
kwartalen”.
b. Vanaf 2017 structureel een extra bedrag van € 39.000 in de begroting opnemen voor de
uitvoering van het Basisteam Jeugd en Gezin Boekel-Landerd door Ons Welzijn. Deze
mutatie verwerken in de Voorjaarsnota 2016.
c. Vanaf 2017 structureel een extra bedrag van € 25.000 in de begroting opnemen voor de inzet
van de GGD in het Basisteam Jeugd en Gezin Boekel-Landerd. Deze mutatie verwerken in
de Voorjaarsnota 2016.

Inleiding/probleemstelling:
Het Basisteam Jeugd en Gezin biedt sinds 1 januari 2015 op lokaal niveau ondersteuning aan
ouders en kinderen bij vragen/problemen bij opvoeden en opgroeien van jeugdigen. Als er meer
gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, begeleiden zij het gezin hier naar toe (toegangsfunctie
gespecialiseerde jeugdhulp). Het Basisteam Jeugd en Gezin heeft dan ook een centrale functie
binnen het jeugdzorgstelsel zoals we dat als gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben
ingericht. In de subregio’s Uden-Veghel en Maasland worden de BJG’s uitgevoerd door Ons
Welzijn (voorheen: Aanzet). Afgesproken is dat we het functioneren van de BJG’s in 2015 zouden
evalueren. Dit heeft geleid tot het rapport “Evaluatie Basisteam Jeugd en Gezin – stand van zaken
na drie kwartalen” (zie bijlage). Dit rapport is opgesteld voor alle BJG’s in de subregio’s UdenVeghel en Maasland.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 20 februari 2014 heeft uw raad het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg NoordoostBrabant vastgesteld. De BJG’s zijn in dit functioneel ontwerp als centrale pijler gepositioneerd.
Op 10 december 2015 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel inzake de fusie- en
frictiekosten voor de nieuwe brede welzijnsorganisatie Ons Welzijn. Het al dan niet bevriezen van
het subsidiepeil van 2015 voor het jaar 2017 heeft uw raad daarbij af laten hangen van de
evaluatie van het Basisteam Jeugd en Gezin.
Beoogd resultaat:
Middels de uitgevoerde evaluatie hebben we een beter beeld proberen te krijgen over het
functioneren van de BJG’s in de subregio’s Uden-Veghel en Maasland. Daarnaast krijgen we door
middel van de evaluatie inzichtelijk waar de ontwikkelpunten liggen voor de BJG’s, zodat we hier
zowel beleidsmatig als in de uitvoering op kunnen (bij)sturen.
Keuzemogelijkheden:
Voorgesteld wordt om de huidige inzet van het Basisteam Boekel-Landerd ook de komende jaren
te continueren en hiervoor de benodigde (structurele) dekking op te nemen in de begroting. Uw
raad kan er echter ook voor kiezen om geen extra dekking in de begroting op te nemen voor het
BJG. Dit kan er echter toe leiden dat er wachtlijsten gaan ontstaan bij het BJG (de toegang tot
gespecialiseerde zorg) en dat niet alle expertises meer geborgd zijn in het team. Daarnaast komt
de uitvoering van de ‘transformatie’ hiermee in gevaar.
Argumenten:
De evaluatie van het BJG is gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens met
betrekking tot het functioneren van de BJG’s over de eerste drie kwartalen van 2015. De
belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de BJG’s in de subregio’s Uden-Veghel en
Maasland op voldoende niveau werken. Ouders en Jeugdigen weten het Basisteam te vinden en
gezinnen worden binnen redelijke termijn ondersteund. Het BJG werkt actief op de vindplaatsen
(scholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, etc.) en zorgt voor zoveel mogelijk inzet op
eigen kracht en eigen netwerk en biedt zelf ondersteuning. Bij complexe problematiek verwijst het
BJG door naar specialistische zorg. Uit de evaluatie komt naar voren dat ongeveer 60% van de
hulpvragen binnen het BJG kunnen worden opgelost. Ongeveer 40% van de hulpvragen zijn
dermate complex dat deze niet binnen het BJG kunnen worden opgelost; in deze gevallen wordt
doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp.
Ontwikkelpunten
Alhoewel de BJG’s op voldoende niveau werken, zijn er echter ook nog diverse ontwikkelpunten
(zie pagina 26 van het evaluatierapport). Deze ontwikkelpunten zijn reeds besproken met Ons
Welzijn en waar nodig worden acties ingezet door gemeenten en/of Ons Welzijn. Voor een aantal
punten, zoals de aansluiting van het BJG op het Dorpsteam voor de groep 18-23 jarigen, zijn
reeds werkafspraken gemaakt tussen de betrokken partijen. Andere punten hebben een sterke
relatie met de inkoop. Deze zullen (voor zover mogelijk) worden meegenomen in het Inkoopkader
Jeugdhulp 2017.
Basisteams centraal bij transformatie
In het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Noordoost Brabant zijn de Basisteams als
centrale pijler binnen het jeugdzorgstelsel gepositioneerd. Zij vormen de toegang tot de
gespecialiseerde jeugdhulp en hebben daarmee een grote invloed op het gebruik (en dus de
kosten) van deze gespecialiseerde jeugdhulp. Uit de evaluatie komt naar voren dat de BJG’s naar
behoren functioneren. Alhoewel nu al ongeveer 60% van de hulpvragen binnen het BJG kunnen
worden opgelost, is de daadwerkelijke transformatie (kanteling) nog slechts minimaal ingezet; in
2015 lag de nadruk met name op de transitie van taken en het ervoor zorgen dat de zorg doorliep.
Om de transformatie nog beter vorm te kunnen geven, is een sterk en robuust BJG noodzakelijk.
We willen de omvang van ons BJG zoals dat was in 2015 (en ook in 2016) ook de jaren daarna
continueren.
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Structureel budget uitvoering Basisteams
Ons college en het college van de gemeente Landerd hebben eind 2014 besloten om met een
kleiner Basisteam te starten dan Aanzet in haar Implementatieplan “Ontschot Vakmanschap” had
gevraagd. In plaats van de gevraagde 8,6 fte, zijn we gestart met een Basisteam van 7,0 fte.
Uiteindelijk blijkt deze omvang van het BJG voldoende te zijn om kwalitatief goede ondersteuning
te kunnen bieden aan ouders en jeugdigen, zonder dat er wachtlijsten gaan ontstaan bij het BJG.
Maar zelfs bij deze beperktere omvang van het BJG hebben we een deel van de kosten in 2015
en 2016 moeten dekken uit incidentele middelen (2015: invoeringsbudget transitie jeugdzorg,
2016: Voorjaarsnota 2016). Dit hebben wij reeds aan u toegelicht in ons voorstel over de fusie- en
frictiekosten voor Ons Welzijn, dat uw raad op 10 december jl. heeft behandeld.
De evaluatie van de BJG’s vormt voor ons geen aanleiding om de bijdrage aan het BJG de
komende jaren bij te stellen. Wij stellen dan ook voor om de (volledige) kosten van het BJG vanaf
2017 structureel in de begroting op te nemen. In de begroting is op dit moment een structureel
budget beschikbaar voor de uitvoering van het Basisteam Jeugd en Gezin door Ons Welzijn van
€ 222.700. Daartegenover staan kosten van € 261.700. We hebben hier dus een structureel tekort
op onze begroting van € 39.000. De sociaal medische deskundigheid in de functies van jeugdarts
en jeugdverpleegkundige in het Basisteam Jeugd en Gezin worden door de gemeenten ingekocht
bij de GGD. Voor Boekel gaat het hier om een bedrag van € 25.000. Ook voor dit bedrag hebben
we geen structurele dekking op de gemeentelijke begroting.
In totaliteit is er dus sprake van een structureel tekort van € 64.000 op de begroting. Voor deze
€ 64.000 is geen dekking binnen de begroting. Uiteindelijk moet het BJG deze extra kosten gaan
terugverdienen door een beperktere inzet van gespecialiseerde jeugdhulp. We verwachten dat dit
binnen enkele jaren te realiseren is.
Financiële gevolgen en dekking:
Voor het Basisteam Boekel-Landerd hebben we vanaf 2017 een structureel tekort van € 64.000,
zoals in de vorige paragraaf reeds toegelicht. Het gaat hierbij om een tekort van € 39.000 op de
inzet van Ons Welzijn voor het Basisteam Jeugd en Gezin en een tekort van € 25.000 op de
inzet van de GGD (jeugdarts, jeugdverpleegkundige) voor het Basisteam Jeugd en Gezin. We
stellen voor om dit bedrag vanaf 2017 structureel op te nemen in de begroting en deze wijziging
mee te nemen in de Voorjaarsnota 2016.
Voorstel:
a. Kennisnemen van de “Evaluatie Basisteam Jeugd en Gezin – stand van zaken eerste drie
kwartalen”.
b. Vanaf 2017 structureel een extra bedrag van € 39.000 in de begroting opnemen voor de
uitvoering van het Basisteam Jeugd en Gezin Boekel-Landerd door Ons Welzijn. Deze
mutatie verwerken in de Voorjaarsnota 2016.
c. Vanaf 2017 structureel een extra bedrag van € 25.000 in de begroting opnemen voor de inzet
van de GGD in het Basisteam Jeugd en Gezin Boekel-Landerd. Deze mutatie verwerken in
de Voorjaarsnota 2016.
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