Aan:

Mevrouw Janneke van den Bergh, beleidsmedewerker Jeugdzaken,
i.a.a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,

Betreft: Inkoop Jeugdhulp 2020 en volgende
Inleiding
In haar reguliere vergadering van 12 november 2018, is de Adviesraad Sociaal Domein door
uw beleidsmedewerker Jeugdzaken, mevrouw Janneke van den Bergh op een zeer deskundige
en professionele wijze voorgelicht over een aantal belangrijke onderwerp direct gerelateerd
aan de Jeugdzorg Brabant Noord-Oost. Voor de adviesraad zijn er twee onderwerpen, te
weten het Cliënt ErvaringsOnderzoek 2018 en het Inkoopbeleid Jeugdhulp 2020 e.v.
waarover wij onze zienswijze, via een brief, aan u kenbaar willen maken. Beide onderwerpen
worden in een separaat schrijven en door tussenkomst van uw beleidsmedewerker Jeugd
aangeboden.
Waarom een brief en geen (gevraagd/ongevraagd) advies?
Wat het inkoopbeleid betreft gaat het om een opiniërend oordeelvorming en is er in dit
stadium van het proces geen sprake van een gevraagd dan wel ongevraagd advies.
Onderstaand ons inhoudelijk oordeel.
Inkoop Jeugdhulp 2020 E.V.
Ten aanzien van het “Inkoop Jeugdhulp 2020 en volgende” heeft uw beleidsmedewerker de
adviesraad vroegtijdig geïnformeerd. Hierbij zijn er vier (4) mogelijke scenario’s geschetst
die als een reële mogelijkheid voor het toekomstig inkoopbeleid worden gezien, te weten:
 Scenario 1, alle zorg regionaal inkopen
 Scenario 2, Inkoop zware zorg (met verblijf) regionaal en inkoop lichte zorg onder
regio paraplu
 Scenario 3, Inkoop zware zorg (met verblijf) regionaal en inkoop lichte zorg volledig
lokaal
 Scenario 4, alle zorg lokaal inkopen
Aangezien het inkoopbeleid in zijn algemeenheid niet gerekend wordt tot het gevraagde
adviesrecht heeft uw beleidsmedewerker Jeugdzaken, de adviesraad gevraagd voor een
opiniërend standpunt. Met deze brief geven wij gehoor aan dit verzoek.
Wellicht ten overvloede merken wij hier op dat het generieke inkoopbeleid wel degelijk
een onderwerp is waar adviesraden een rol in kennen. Onze adviesraad heeft op
meerdere terreinen haar twijfels uitgesproken over de manier waarop het
inkoopbeleid gestoeld is. Ook hebben wij hierbij sterke twijfels uitgesproken over de
financieringssystematiek en dan meer specifiek het gehanteerde lumpsum
financieringsprincipe.

Bij de behandeling en het bespreken van de vier opties voor het toekomstig inkoopbeleid
jeugdhulp 2020 e.v, zijn een aantal zaken door de adviesraad opgemerkt die wij graag mee
willen geven in de uiteindelijke overweging naar het te nemen besluit voor de inkoop
jeugdhulp 2020 e.v.
Samengevat betreft het dan:
1. De verdeelsleutel voor de complexe- en ambulante (lichtere) jeugdzorg. Het grootste
deel van het beschikbare budget wordt besteed aan complexe zorg. Het betreft dan de
kleinste doelgroep terwijl de meerderheid (80%) van de doelgroep gebaat is bij
ambulante zorg, dicht bij huis.
2. Een groot aantal kinderen (jongeren 12-18 jaar) uit onze gemeente die hun
vervolgonderwijs afnemen in de gemeente Gemert en daardoor mogelijk onzichtbaar
zijn voor een aantal directe zorgvragen, denk hier ook aan de verslavingshulpvraag. .
3. De gevolgen van het toepassen van de lumpsum financiering in relatie tot het ontstaan
van wachtlijsten in de jeugdzorg.
Met bovenstaande overwegingen in acht nemende is de adviesraad van mening dat scenario 2
“Inkoop zware zorg (met verblijf) regionaal en inkoop lichte zorg onder regio paraplu”, het
meest gewenste en voor de inwoners van de gemeente Boekel het beste inkoopbeleid is.
Wat scenario 3 betreft, “Inkoop zware zorg (met verblijf) regionaal en inkoop lichte zorg
volledig lokaal”, heeft de adviesraad met verwijzing naar de bovengenoemde aandachtpunten
aangegeven dat in geval er onvoldoende waarborgen geboden worden voor de jeugd, die
buiten onze samenwerkingsregio haar vervolgonderwijs afneemt, deze optie zou moeten
prevaleren.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Boekel,
Elly van Gestel
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