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Samenvatting
De gemeenteraad heeft in 2014 een beleidsplan jeugdhulp (2015-2018) vastgesteld. Uit de
evaluatie komt naar voren dat we de basis op orde hebben maar dat er belangrijke
aandachtspunten zijn voor het nieuw op te stellen beleidsplan. Formeel gezien zou er dit jaar een
nieuw beleidsplan jeugdhulp moeten worden vastgesteld. Omdat de Centrumregeling jeugdhulp
nog tot 31 december 2019 doorloopt en het wenselijk is dat beiden gelijk oplopen, willen we
wanneer de CR volgend jaar (2019) met een nieuw beleidsplan/kader komen voor de periode
2020 – 2023. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om het huidige beleidsplan nog met 1
jaar te verlengen.
Voorgesteld besluit :
1. Kennisnemen van de evaluatie beleidsplan jeugdhulp 2015-2018;
2. Besluiten om het huidig beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 een jaar te laten doorlopen tot en
met 31 december 2019.
Inleiding/probleemstelling:
Sinds 2015 zijn gemeenten op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de uitvoering van de
gehele jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De verantwoordelijkheid is daarmee
verlegd van provincie en rijk naar gemeenten. De Jeugdwet is ingevoerd met als hoofddoel het
jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het uiteindelijke
doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgende en
probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. Dit is een traject van
meerdere jaren, waar we nu nog middenin zitten. De transitie is goed verlopen, de basisstructuur
ligt er.
De gemeenteraad heeft in 2014 een beleidsplan jeugdhulp vastgesteld. Dit beleidsplan bestond
uit een regionaal en een lokaal deel. Dit beleidsplan 2015-2018 loopt tot en met 2018.
Daarnaast hebben we in de regio Noordoost Brabant voor het inkopen van specialistische
jeugdhulp gekozen voor een samenwerking van 16 gemeenten. Hiervoor is een Centrumregeling
jeugdhulp opgesteld die nog tot en met 31 december 2019 loopt. Deze centrumregeling is dit jaar
geëvalueerd door extern bureau Significant. Deze evaluatie is middels een raadsmemo in
augustus/september 2018 ter kennisname aan u aangeboden.
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Formeel gezien zou er dit jaar een nieuw beleidsplan jeugdhulp moeten worden vastgesteld.
Omdat de Centrumregeling jeugdhulp nog tot 31 december 2019 doorloopt en het wenselijk is dat
beiden gelijk oplopen, willen we wanneer de CR volgend jaar (2019) met een nieuw
beleidsplan/kader komen voor de periode 2020 – 2023. Daarom wordt de gemeenteraad
voorgesteld om het huidige beleidsplan nog met 1 jaar te verlengen.
De afgelopen tijd hebben wij wel het huidige beleidsplan 2015-2018 geëvalueerd. In deze
beleidsevaluatie is een tussenstand van de uitvoering van ons regionale beleid opgenomen. Het
verslag is niet uitputtend, we schetsen in hoofdlijnen de stand van zaken en geven de
belangrijkste trends en ontwikkelingen weer.
De beleidsevaluatie wordt enerzijds gebruikt voor het opstellen van de nieuwe centrumregeling en
anderzijds voor het nieuwe beleidsplan. De beleidsevaluatie wordt u ter kennisname aangeboden.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het Beleidsplan Jeugdhulp Gemeente Boekel 2015-2018 is door de gemeenteraad vastgesteld op
9 oktober 2014 (Z/026184 AB/014009).
Beoogd resultaat:
Tussentijdse toetsing van de geformuleerde beleidsdoelen en input voor de nieuwe
centrumregeling en beleidsplan 2020-2023.
Keuzemogelijkheden:
n.v.t.
Argumenten:
1.1 De beleidsevaluatie bevat belangrijke informatie om een nieuw beleidsplan jeugd op te stellen.
Dit plan wordt uiteindelijk vastgesteld door de raad.
Uit de evaluatie komt naar voren dat we de basis op orde hebben. We hebben een Basisteam
Jeugd en Gezin (BJG) voor hulp en toegang tot specialistische jeugdhulp. Het BJG is verbonden
met de vindplaatsen. We kopen de specialistische jeugdhulp samen met gemeenten in Noordoost
Brabant in. Hiervoor is een centrumregeling opgesteld.
Belangrijke aandachtspunten uit de regionale evaluatie voor het nieuw op te stellen beleidsplan
zijn:
- Concretere afspraken maken over de te bereiken doelen, sturing en monitoring
De doelen zijn nu te algemeen geformuleerd en daardoor moeilijk te meten.
- Naast lokaal, ook regionaal investeren in preventie
Preventie is niet alleen een lokale aangelegenheid. Problemen zoals echtscheidingen en
depressie spelen in alle gemeenten en kunnen daardoor beter regionaal opgepakt worden.
- Expertpool, pool van specialistische jeugdhulpaanbieders voor BJG’s, is niet van de
grond gekomen.
In de praktijk blijken de teams voor vragen en overleg zelf hun weg naar
jeugdhulpaanbieders te kunnen vinden.
- Verder investeren in het Basisteam Jeugd en Gezin
Investeren in: capaciteit en expertise (m.n. GGZ en veiligheid), vergroten kostenbewustzijn
van het BJG, zichtbaarheid en laagdrempeligheid van het team, meer inzet van collectieve
voorzieningen door het BJG, verbeteren van de samenwerking/ afstemming met de
huisartsen en met de specialistische jeugdhulpaanbieders (Bijv. inzet van het BJG bij
afloop specialistische hulp en inzet van een ambulant professional van de specialistische
hulpaanbieder op locatie van het BJG.)
- Verder investeren in een voldoende aanbod van specialistische hulp
Investeren in: aanbod (ambulante) GGZ, dagbesteding en logeeropvang. Maar ook:
investeren in de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders bij complexe casuïstiek, meer
hulp op maat en betere hulp bij vechtscheidingen.
- Regionaal afspraken maken over regie
Afspraak maken wie wanneer de regie neemt bij de hulp. Dit kan soms het gezin zelf zijn,
maar ook het Basisteam of de jeugdhulpaanbieder.
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Maken van afspraken over een verdere afbakening van de Jeugdwet, Wmo, passend
onderwijs, zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg.
Wettelijke kaders zijn in de praktijk niet altijd helder. Hulp kan hierdoor stagneren.
Kijken of we regionaal (aanvullende) afspraken moeten maken voor de inzet van
PGB.
Het gaat om aanvullende afspraken op de volgende punten:
o Wij hebben nu in onze verordening bepaald dat PGB ingezet kan worden als er
geen Zorg in natura (ZIN) voor handen is. Op basis van jurisprudentie mogen wij
deze bepaling niet meer opnemen, ouders hebben een keuzevrijheid in ZIN of
PGB.
o Omdat we een deel van de ZIN via lumpsum inkopen, kunnen we nu hier uit geen
PGB tarief voor de betreffende hulp destilleren.

Naast de aandachtspunten die uit de voorliggende regionale evaluatie komen, willen wij in de
regio aandacht vragen meer ruimte te maken voor het contracteren van nieuwe aanbieders. Juist
nieuwe aanbieders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie en innovatie van
de jeugdhulp in onze regio.
1.2 Voor het opstellen van de beleidsevaluatie is op diverse manieren input opgehaald.
Voor het opstellen van de beleidsevaluatie is gebruik gemaakt van ervaringen van de afgelopen
jaren en zijn documenten gebruikt die afgelopen 3 jaren zijn opgesteld voor het Regionaal
Bestuurlijk Overleg (RBO) en voor de overleg- en samenwerkingstafels met zorgaanbieders.
Verder is gebruik gemaakt van de input die is opgehaald bij de evaluatie van de Centrumregeling
jeugdhulp en zijn diverse partijen (aanbieders, gemeenten en vertegenwoordigers van Basisteams
Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming en Veilig Thuis) ook nog apart benaderd voor het leveren van
input.
2.1 Het nieuwe beleidsplan loopt gelijk aan de termijn van de nieuwe centrumregeling jeugdhulp
Door het huidige beleidsplan te laten doorlopen kunnen we een nieuw beleidsplan opstellen
dat gelijk loopt aan de termijn van de nieuwe centrumregeling, te weten 2020-2023.
Financiële gevolgen en dekking:
Het opstellen van een nieuw regionaal en lokaal beleidskader behoort tot taken van de regio en
daarom gaan we in principe uit van de huidige budgetten.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
Alle betrokkenen die input hebben geleverd voor de beleidsevaluatie worden op de hoogte
gesteld van de uitkomsten van deze evaluatie.
Voorstel:
1. Kennisnemen van de evaluatie beleidsplan jeugdhulp 2015-2018;
2. Besluiten om het huidig beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 een jaar te laten doorlopen tot
en met 31 december 2019.
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J.G. Marcic
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage A Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018. Evaluatie van 3 jaar transitie en transformatie
Jeugdhulp in de regio Noordoost Brabant
Bijlage B Raadsbesluit
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