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Besluit

Bepaalt
Het beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022 en bijbehorende bijlage 'Wat gaan we
daarvoor doen?' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van
24 oktober 2019.
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Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022

Advies sprekersplein

1. Samenvatting
Vanuit de Jeugdwet heeft elke gemeente de plicht om een beleidsplan Jeugd op te stellen. Het vaststellen van een beleidsplan
is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In 2014, vlak voor de decentralisatie, hebben de gemeenten in Zuid Limburg een
gezamenlijk beleidsplan opgesteld, waarvan de termijn nu is afgelopen. Speerpunt in dit beleid was jeugdhulp inzetten die goed,
snel en betaalbaar is. Dit speerpunt is niet gewijzigd, maar vraagt wel om aanscherping in de nieuwe beleidsperiode.
Op het gebied van jeugd wordt intensief samengewerkt op schaal van de regio Zuid-Limburg. Daarom is dit beleidskader ook
opgesteld op schaal van Zuid-Limburg.
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2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Vanuit de Jeugdwet heeft elke gemeente de plicht om een beleidsplan Jeugd op te stellen. In 2014, vlak voor de decentralisatie,
hebben de gemeenten in Zuid Limburg gezamenlijk een beleidsplan opgesteld voor de periode 2015-2018.
Daarom is het nu tijd om voor de komende jaren een nieuw beleidskader vast te laten stellen voor het beleidsterrein Jeugd.
3. Relatie met bestaand beleid
In het nieuwe beleidskader wordt voortgegaan op de doelstellingen die in het beleidsplan 2014-2018 zijn opgenomen. De
transformatiedoelen blijven nagenoeg gelijk. Deze zijn ook landelijk opgesteld. In het beleidskader vanaf 2019 wordt
aangegeven waar Zuid Limburg nu staat (qua cijfers en inhoudelijk) en welke prioriteiten er gelegd worden voor de komende
jaren.
Het beleidskader vormt een Zuid-Limburgs kader voor het beleid op het gebied van jeugdhulp, dat voor de regio MaastrichtHeuvelland verbreed wordt in de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland.
Het beleidsplan levert namelijk een bijdrage aan de gestelde maatschappelijke opgaven vanuit de Toekomstagenda MaastrichtHeuvelland:
•
Het realiseren van een inclusieve, energieke en economisch vitale samenleving met inwoners die zelf verantwoordelijk zijn
voor hun eigen leven en naar eigen vermogen mee kunnen doen.
•
Het realiseren van een kwalitatief, toegankelijker en beter betaalbaar systeem van ondersteuning en zorg.
•
Het realiseren van meer maatschappelijk rendement.
De lokale activiteiten en doelstellingen m.b.t. jeugd worden verder uitgewerkt in het beleidsplan Sociaal Domein, dat gelijktijdig
met dit beleidskader aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden.
Het beleidskader vormt tevens de basis voor het inkoopbeleid op het gebied van jeugdhulp dat tevens op schaal van ZuidLimburg wordt vormgegeven en uitgevoerd wordt door centrumgemeente Maastricht.
4. Gewenst beleid, Beoogd effect en mogelijke opties
In 2014 hebben de gemeenten in Zuid Limburg een gezamenlijk beleidsplan opgesteld, waarvan de termijn in 2019 is
afgelopen. Speerpunt in dit beleid was jeugdhulp inzetten die goed, snel en betaalbaar is. Dit speerpunt is niet gewijzigd, maar
vraagt wel om aanscherping in de nieuwe beleidsperiode.
De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van de transitie. Eerst lag de focus op het borgen van zorgcontinuïteit.
Vervolgens op de ontwikkeling van sturingsmogelijkheden op de uitvoering van de Jeugdwet, namelijk toegang, inkoop en
bedrijfsvoering. Hierbij zijn de inrichting van de toegang en het realiseren van reële uniforme tarieven belangrijke ontwikkelingen
geweest. Bij de verbetering van de bedrijfsvoering is de nadruk gelegd op het analyseren van data om goed overzicht en inzicht
te krijgen in de uitvoering van de jeugdhulp. Ook is er aandacht geweest voor het verminderen van administratieve lasten.
Inhoudelijk is de transformatieagenda ontwikkeld en in uitvoering genomen om de beweging van zwaardere naar lichtere hulp te
realiseren.
Het beleidskader Jeugd Zuid Limburg 2019-2022 is opgesteld met de landelijke evaluatie van de Jeugdwet in ogenschouw.
Het beleidskader, stelt vier prioriteiten:
1. Herstel van het gewone leven, normaliseren en demedicaliseren.
2. Jeugdhulp is integraal en het is duidelijk wie regie voert.
3. De gemeenten sturen op resultaten zowel op cliëntniveau als instellingsniveau.
4. We zijn "in control". De basis is op orde inzake bedrijfsvoering zodat we goed overzicht en inzicht krijgen om te sturen op het
resultaat dat we willen bereiken.
Door te werken aan de gestelde doelen en prioriteiten in het beleidskader, uitgewerkt naar thema’s in de bijlage ‘wat gaan we
daarvoor doen?’, wordt er een bijdrage geleverd aan de transformatie van de jeugdhulp in onze regio en onze gemeente. Dit
moet opleveren dat hulp integraal bekeken en ingezet wordt, er veel meer regie komt te liggen bij het gezin, jeugdhulp veel
meer preventief wordt ingezet en professionals veel meer ruimte krijgen om te doen wat nodig is in plaats van wat hoort volgens
de regels.
Dit nieuwe beleidskader focust op transformatie in de 'leefwereld’ terwijl we afgelopen jaren vooral bezig zijn geweest met een
goede inrichting van de ‘systeemwereld’ op het gebied van jeugdhulp.
5. Samenwerking / Strategische visie:
Het beleidskader Jeugdhulp is in samenwerking met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten tot stand gekomen. Het beleidskader
wordt in al deze gemeenten ter vaststelling voorgelegd.

2/4

GEMEENTE

Gulpen-Wittem

6. Aanbestedingen
n.v.t.
7. Financiën (Kosten, Baten en Dekking)
De 16 gemeenten in Zuid-Limburg hebben voorde uitvoering van de Jeugdwet gekozen voor een centrumregeling, waarbij de
gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente. De colleges hebben reeds eerder het uitvoeringsprogramma Jeugdhulp
en het uitvoeringsplan inkoop Jeugdhulp vastgesteld. De gemeenten betalen naar rato voorde uitvoering hiervan.
De gemeenten formuleren in dit beleidskader (opnieuw) een gezamenlijke aanpak van de (gespecialiseerde, zware) jeugdhulp.
Het Rijk heeft incidenteel middelen ter beschikking gesteld om de transformatie van de jeugdhulp te stimuleren. Ook de
middelen die de Zuid-Limburgse gemeenten uit dit transformatiefonds ontvangen, worden ingezet om de aanpak van de
jeugdhulp te financieren. De intensivering van de aanpak moet, met uitzondering van de middelen uit het transformatiefonds,
door een efficiëntere en effectievere werkwijze worden gerealiseerd.
Er worden nu geen extra middelen gevraagd.
8.

Bevoegdheid

Het vaststellen van een beleidskader is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
9.

Communicatie

Het beleidskader jeugd Zuid-Limburg zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en de website van jeugdhulp Zuid
Limburg.
10. Argumenten, Afweging en advies
De gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 vast te stellen.
11. Draagvlak
De totstandkoming van het beleidskader was een interactief beleidsproces, dat zich kenmerkt door de principes: 'van buiten
naar binnen’ en 'niet over ons, maar met ons praten’. Bij het opstellen van de concrete doelen en acties op de benoemde
thema's is samengewerkt met allerlei partijen die actief zijn op het gebied van jeugdhulp (o.a. aanbieders, scholen, Raad voor
de Kinderbescherming, Rechtbank, Cliq). Er zijn bijvoorbeeld werkgroepen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders
georganiseerd en diverse initiatieven bezocht van vertegenwoordigers van jeugdigen en (pleeg)ouders.
Het Beleidskaderjeugd Zuid-Limburg 2019 is ter inspraak voorgelegd. Betrokken partijen zijn geïnformeerd op diverse wijzen
over de start van de inspraaktermijn. Vanuit onze gemeente heeft de Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem gereageerd.
De inspraak heeft geleid tot een gering aantal aanpassingen, verduidelijkingen en tekstuele wijzigingen in het
Beleidskaderjeugd Zuid-Limburg 2019 en een wijziging van de bijlage.
12. Risicoparagraaf (financieel, juridisch, milieu)
n.v.t.
13. Vervolgprocedure / voortgang / aanpak / realisatie
In de bijlage 'Wat gaan we daarvoor doen?’ staan de dromen, mijlpalen en doelen benoemd.
14. Evaluatie
De mijlpalen en doelen uit de bijlage ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ worden tussentijds geëvalueerd.
15. Voorstel / Besluit
De gemeenteraad wordt geadviseerd het beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 en de bijbehorende bijlage 'Wat
gaan we daarvoor doen?' vast te stellen.
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Bijlage Beleidskader Jeugd Zuid Limburg 2019-2022 'Wat gaan
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