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Geachte raads- en burgerleden,
Graag informeren wij u over het vervolgtraject van de regionale samenwerking jeugdhulp 2020
en verder.
Aanleiding
Vanaf 1 januari 2015 werken 16 gemeenten samen voor de inkoop van gespecialiseerde
jeugdhulp (het deel zorg in natura en de afspraken met gecertificeerde instellingen en Veilig
Thuis). Deze samenwerking is geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling
(Centrumregeling Jeugdhulp), waarbij gemeente ’s-Hertogenbosch als centrumgemeente een
aantal faciliterende taken voor en namens de 16 gemeenten uitvoert.
Gemeenten hebben ook afspraken gemaakt over de bekostigingssystematiek en over
solidariteit op het gebied van financiële risico’s voor gemeenten. Voor de contractering is er
gekozen voor een traject van bestuurlijke aanbesteding en overleg- en samenwerkingstafels.
Deze samenwerkingsregeling is geëvalueerd door het bureau Significant. U bent hierover
geïnformeerd in een raadsmemo (AB/024088) van 28 augustus jongstleden, waarbij u ook de
rapportage van Significant is toegezonden.
In onderstaande figuur (1) is in één oogopslag de samenvatting van de bevindingen van de
evaluatie weergegeven.

Figuur 1: samenvatting bevindingen evaluatie centrumregeling jeugdhulp
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In het kort zijn dit de geformuleerde verbeterpunten;
• Effectievere inkoopafspraken die bijdragen aan het realiseren van de regionale en lokale
beleidsdoelenstellingen.
• Een slagvaardige en gedragen regionale samenwerking met goede afspraken over
taken, verantwoordelijkheden, heldere kaders en aansturing voor de regionale
inkooporganisatie en de regiogemeenten.
In de raadsinformatiebrief van 28 augustus vermeldden wij ook er op 24 oktober aanstaande
regionaal in gesprek wordt gegaan met de raden tijdens de informatiebijeenkomst regionale
samenwerkingsverbanden/gemeenschappelijke regelingen. Daartoe dient deze raadsmemo.
Wat blijven onze doelen op het gebied van de jeugdzorg?

Van een relatief groot beroep op jeugdhulp naar een kleiner beroep daarop en meer
beroep op de eigen kracht en netwerk van jeugdigen;

Van te laat ingezette jeugdhulp naar (vroeg)tijdig;

Van zwaardere (specialistische) naar lichtere (ambulant) vormen van jeugdhulp;

Van meer naar minder hulpverlening in een gedwongen kader;

Van versnippering naar integraliteit (werken met één gezin, één plan, één regisseur en
bijvoorbeeld integrale crisisdienst.
Scenario’s inkoop jeugdhulp 2020 en verder?
Naar aanleiding van de evaluatie zijn er bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd. Op basis
hiervan zijn er vier mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze vier scenario’s zijn weergegeven in
figuur 2.

Figuur 2: Vier inkoopscenario’s inkoop jeugdhulp 2020 en verder
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Voorlopige voorkeur regionaal en gemeente Boekel
Regionaal
In de regio is halverwege oktober gevraagd naar de voorlopige voorkeur van de gemeenten.
Hieruit is het volgende voortgekomen:
• 2 gemeenten hebben de voorkeur voor scenario 1
• 8-10 gemeenten hebben voorkeur voor scenario 2
• 5-7 gemeenten hebben voorkeur voor scenario 3
• 0 gemeenten kiezen voor scenario 4
Voor de keuzevrijheid van de cliënten is het om het even welk inkoopmodel er wordt
afgesproken. In alle scenario’s hebben cliënten een redelijke tot grote keuzevrijheid, afhankelijk
van de hulp die noodzakelijk is.
In de uitwerking van voor- en nadelen laten we hier scenario 4 (‘Alles lokaal/subregionaal’)
buiten beschouwing. Hiervoor is in de praktijk geen enkel draagvlak, ook al omdat de feitelijke
mogelijkheden bij diverse gemeenten in de regio niet of nauwelijks aanwezig zijn. Ook is in
deze vorm de beschikbaarheid van zware gespecialiseerde jeugdzorg niet gewaarborgd.
Gemeente Boekel
Door gemeente Boekel is uitgesproken dat op basis van de beschikbare informatie, de
voorlopige voorkeur bij ofwel scenario 2 ofwel scenario 3 ligt. Scenario 1 is om verschillende
redenen afgevallen, namelijk;
- er te weinig ruimte is voor lokaal beleid;
- de regio te groot is om slagvaardig te zijn;
- er weinig lokale sturing is richting aanbieders;
- de transformatie moeilijk van de grond komt in verband met de grote regio.
Verdere uitwerking drie scenario’s
Een regionale werkgroep werkt de andere drie scenario’s op dit moment verder uit. Gemeente
Uden vertegenwoordigt onze gemeente in deze werkgroep. Als gemeente Boekel willen we
graag dat er voor scenario’s 2 en 3 verder onderzoek verricht wordt op de volgende punten:
• Transformatiekracht;
• Flexibiliteit op inkoop;
• Sturing op aanbieders (kwalitatief en financieel);
• Aansluiting lokaal beleid Jeugd (maar ook Wmo en de Participatiewet).
Vanuit de inwoner maar ook vanuit de bedrijfsvoering zijn de volgende vragen (punten) van
belang bij de keuze van het scenario:
Vanuit de Inwoner
- De juiste hulp op maat bieden aan de inwoner;
- Ruimte voor beleid voor de Boekelse situatie;
- Ruimte voor Boekelse aanbieders;
- Integraliteit in het Sociaal Domein (Jeugd – Wmo – Participatie).
Vanuit de Bedrijfsvoering
- Voldoende transformatiekracht;
- Ruimte voor lokale sturing / aansluiting / verantwoordelijkheid;
- Flexibele inkoop / contracten;
- Inkoopkracht waar nodig (w.o. schaalgrootte);
- Administratieve eenvoud voor gemeente en aanbieder;
- Gevolgen voor de uitvoeringorganisatie.
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Hoe nu verder?
De projectgroep werkt de drie scenario’s verder uit in oktober en november. De raden,
aanbieders, adviescommissies etc. zijn en worden regionaal en/of lokaal geconsulteerd. Lokaal
is bijvoorbeeld de Adviescommissie Sociaal Domein (ASD) opiniërend geïnformeerd.
Daaruit volgt een voorstel dat in november 2018 wordt besproken in het RBO. In de eerste 2
maanden van 2019 zullen eerst de colleges (inkoopscenario, financieringssystematiek en
inkoopopdracht) en daarna de gemeenteraden (wijziging GR) een besluit nemen over de toekomst van
de regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp.
Okt. 2018
Nov. 2018
Dec. 2018
Jan. 2019

:
:
:
:

 Feb. 2019

:






Consultatie (raden, adviescommissies, aanbieders etc.)
Uitwerking scenario’s
Voorstel Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
Colleges van B&W
(Inkoopscenario, financieringssystematiek en inkoopopdracht)
Gemeenteraden (Wijziging GR)

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders
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