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Geachte raads- en burgerleden,
Naar aanleiding van de evaluatie Jeugdwet in januari 2018 en het onderzoek “Kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd”, hebben minister de Jonge en minister Dekker op 7
november een brief aan de tweede kamer geschreven waarin zij een aantal maatregelen
aankondigen die moeten leiden tot een betere organisatie van het jeugdstelsel. Wij willen u
informeren over wat dit betekent voor onze jeugdhulpregio.
1.

Inleiding

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor goede hulp aan kinderen en jongeren. In
onze jeugdhulpregio werken we samen met 16 gemeenten voor de inkoop van specialistische
jeugdhulp. Onze regio is één van de J-42 regio’s in Nederland die zich georganiseerd hebben
om de specialistische jeugdhulp goed te kunnen uitvoeren.
Wij zijn dan ook blij te horen dat de ministers de inkoop van specialistische jeugdhulp regionaal
willen organiseren.
2.
Inkoop
Onze jeugdhulpregio koopt gezamenlijk alle specialistische jeugdhulp in. Hiervoor hebben we
een regionale inkooporganisatie die contracten met jeugdhulpaanbieders afsluit. Voor de
zwaardere vormen van jeugdhulp zijn we solidair, hiermee borgen we dat deze zeer
specialistische hulp beschikbaar blijft voor de kinderen in onze regio.
Jeugdbescherming en jeugdreclassering kopen we op de schaal van Noord Brabant (Provincie)
gezamenlijk in bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s ). Deze schaal is nodig om de expertise
vanuit deze instellingen te kunnen behouden. In de brief van de ministers wordt hiertoe
opgeroepen.
Jeugdzorg Plus, de zwaarste vorm van jeugdhulp, wordt samen met het landsdeel Zuid
(Limburg, Brabant en Zeeland) ingekocht. Deze schaal is noodzakelijk om deze specifieke
expertise te kunnen waarborgen. Ook hier is er sprake van solidariteit tussen (gemeenten in) de
regio’s om over het benodigde volume te kunnen blijven beschikken
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Tarieven
In de brief van de minister wordt verder gesproken over “faire tarieven” voor jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Momenteel wordt ter voorbereiding van de inkoop voor
2021 en verder gewerkt aan een onafhankelijk tarieven onderzoek. Het lijkt ons goed deze
tarieven ook landelijk te toetsen zodat we komen tot een goed tarief voor jeugdhulp.
Wachtlijsten
De minister geeft aan in te willen zetten op de aanpak van wachtlijsten. Wachtlijsten zijn er altijd
geweest. Wachtlijsten zorgen er soms voor dat goede alternatieven worden bedacht, daarnaast
zien we dat de interne bedrijfsvoering bij instellingen er soms ook voor zorgt dat wachtlijsten
blijven bestaan. Meer geld is daarom niet altijd de oplossing, maar helpt wel om wachtlijsten
terug te dringen. Het terugdringen van wachtlijsten vraagt om een extra investering die vanuit
de ontoereikende budgetten die gemeenten vanuit het rijk ontvangen erg moeilijk is.
Toegang tot jeugdhulp
De individuele gemeenten in onze regio zijn verantwoordelijk voor de lokale teams, de
algemene vormen van opvoed- en gezinsondersteuning, doorlopende ondersteuning bij
duurzame problematiek, inzet lokaal gezondheids- en preventiedomein en
(school)maatschappelijk werk.
Vanuit het Regionaal Beleidsplan (inclusief de lokale paragraaf gemeente Boekel) wordt hier
door onze gemeente volop in geïnvesteerd. We werken toe naar een Dorpsteam waarin zowel
Wmo als jeugdhulp aanwezig zijn. Hierbij is er aandacht voor de verbinding met de
specialistische jeugdhulp, Veilig Thuis en jeugdbescherming, aansluiting op de vindplaatsen en
de vindbaarheid. Het Dorpsteam levert ook zelf (kortdurende) ondersteuning.
Afbakening jeugdhulpplicht
In het regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 wordt veel aandacht besteed aan preventie,
normaliseren en dé-medicaliseren. We willen als gemeenten doen wat nodig is en formuleren
wat we niet meer doen. Meer verantwoordelijkheid bij ouders is een belangrijk speerpunt. We
zoeken hierbij de afstemming met Passend Onderwijs en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Verbetermaatregelen
De ministers kondigen verbetermaatregelen aan voor de uitvoering van jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Wij juichen deze maatregelen toe, zeker wanneer zij er toe leiden dat de
werkdruk verlaagd wordt en we de deskundigheid en medewerkers kunnen behouden.
Vervolgstappen
In 2020 zullen we de acties vanuit het rijk nauwgezet volgen, waar mogelijk gaan we nieuwe
inzichten implementeren. De reeds ingezette lijn binnen onze regio, conform de uitgangspunten
in de brief van de minister, zullen we continueren.
Hierover zullen wij u blijven informeren.
We gaan ervan uit u met deze informatie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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