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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,

Met deze brief kunt u kennisnemen van de ontwikkelingen in de jeugdhulp
ln de voorbereidende vergadering d.d. 28 november 2019 heeft wethouder Bóhmer bij de
behandeling van regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 - 2023 de volgende toezeggingen
gedaan (nr. 743):
1. De (wachttijden) ondertoezichtstellingen (OTS) na te vragen.
2. ln de volgende kwartaalrapportage te rapporteren over stand van zaken POH GGZ
jeugd.
3. Met het uitvoeringsplan terug te komen over de aanpak richting de raad.
4. Na een periode draaien met het nieuwe team de lokale toegang via een klantreis aan de
raad te presenteren.
5. De context met de lokale paragraaf jeugdhulp inzichtelijk te maken.
De toezeggingen genoemd onder punt 1 ,2 en 4 hebben wij meegenomen in deze
raadsinformatiebrief. Op de toezeggingen genoemd onder punt 3 en 5 komen wij op een later
moment terug.

Inleiding
ln deze raadsinformatiebrief komen de volgende ondenryerpen aan de orde
1. Toegang jeugdhulp
- Consulenten jeugd
- Prakt'tjkondersteuner jeugd Reek
- Praktijkondersteuner Schaijk & Zeeland
- Rapportage jeugd gemeente Landerd vierde kwartaal 2019
2. Transformatieopgaven
3. Resultaten onderzoek PON
4. lnkoop jeugdhulp 2021

Bijlagen:

Rapportage jeugd 4d" kwartaal 2019 en analyse jeugdhulp NOB

ln afschrift aan:

Adviesraad Sociaal Domein

Beh. ambtenaar:

Jonna van Hoesel
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GEMEENTE LANDERD

1. Toegang jeugdhulp.

Consulenten jeugd.
Per 1 december 2019 zijn de consulenten jeugd gestart bij de gemeente Landerd. De start is
goed verlopen. Alle ouders waarvan hun zoon / dochter jeugdhulp ontvangt hebben wij
schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen. Voor de jaarlijkse herindicatie kunnen ouders
rechtsreeks contact opnemen met de gemeente en met een nieuwe vraag kunnen zij contact
opnemen met team preventie. Om het proces voor een herindicatie gemakkelijk te maken,
hebben wij ouders om toestemming gevraagd voor de overdracht van de benodigde
documenten uit het dossier van hun zoon ldochter van het Basisteam Jeugd en Gezin naar de
gemeente Landerd.
ndersteu n er ieu gd
ln het uitvoeringsplan 'lnrichting nieuwe toegang jeugd' staat opgenomen dat we een betere
samenwerking met de huisartsen willen en dat door het inzetten van een POH Jeugd er minder
verwijzingen via de huisarts naar gespecialiseerde jeugdhulp zijn. Wij hebben hierover
gesprekken gevoerd met onze huisartsen. Zijziin erg enthousiast over het inzetten van een
POH jeugd.
P raktij ko

isartsen praktiik Reek
ln Reek loopt voor de periode november 2019 tot april 2020 een pilot met betrekking tot het
inzetten van een praktijkondersteuner jeugd. Gelet op de intensieve samenwerking in het kader
van Kindvriendelijk Reek wordt in Reek de praktijkondersteuner jeugd vanuit praktijk Jij & lk
ingezet gezien hun expertise. De inzet bedraagt maximaal vier uur per week.
Hu

De huisarts informeert de praktijkondersteuner jeugd als er een vraag voor haar binnenkomt.
De praktijkondersteuner maakt dan een afspraak met deze jeugdige en ouders bij de
huisartspraktijk. lndien nodig kunnen er enkele gesprekken plaatsvinden, gericht op het direct
oplossen van de hulpvraag, of het zo spoedig mogelijk vinden van de juiste vervolgplek. lndien
er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is dan vult de praktijkondersteuner jeugd samen met
ouders een plan van aanpak in en legt dit voor aan de consulenten jeugd. De
praktijkondersteuner jeugd kan dus niet rechtstreeks naar bijvoorbeeld'Praktijk Jij & lk'
verwijzen. De consulenten jeugd pakken het verder met ouders op.
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Aantal cliënten die reeds op wachtlijst staan voor gespecialiseerde jeugdhulp en om
tussentiidse (overbrugging) zorg vraagt
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Huisartsenpraktiik Schaiik en huisartsenpraktiik Zeeland.
Zoals eerder aangegeven hebben we gesprekken gehad met de huisartsen. Met de huisartsen
in Schaijk en Zeeland hebben we afgesproken om in te gaan zetten op éën POH GGZ jeugd
voor 8 uur in Schaijk en 4 uur in Zeeland.
De huisartsen hebben een vacature openstaan om een POH GGZ jeugd te werven. Het is tot
op heden (nog) niet gelukt om iemand te vinden voor deze functie.
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Rapportage jeugd gemeente Landerd vierde kwartaat 201g
Bijgevoegd is de kwartaalrapportage jeugd gemeente Landerd betreffende het vierde kwartaal
2019

Team Preventie
Het aantal enkelvoudige vragen is in het 4d" kwarta al 2019 toegenomen ten opzichte van het
3d" kwartaal 2019. vaÁ qq vágen in het 3d" kwartaal naar 69 vrágen in 4d" kw;rt aal 201g.
ln het 4du kwarta a|2019 werdón ook de meeste vragen aan het team preventie door hen zelf
afgehandeld.
Een speerpunt voor 2020 is dat de huisartsen meer gaan venvijzen naar het voorliggend veld
ln 2019 heeft de huisarts dit 4 keer gedaan.
Basisteam Je uod en Gezin
Het aantal aanmeldingen is gedaald in het 4d" kwartaal2019. Van 6 personen op de
aanmeldlijst in oktober 2019 naar 2 personen op de aanmeldlijst in december 201g. Vanaf 1
december 2019 neemt het Basisteam Jeugd en Gezin geen nieuwe aanmeldingen meer aan
vanwege de veranderingen in de toegang jeugd. Er staan geen mensen meer op de wachflijst
bij het BJG op dit moment.
Gespecialiseerde ieuqdhulp
ln 2019 was de gemeentelijke toegang de grootste venrvijzer naar gespecialiseerde jeugdhulp
(192 indicaties) en daarna de huisartsen (167 indicaties).
De daling van het aantaljeugdigen die gebruik maakt van de gespecialiseerde jeugdhulp (tabel
8) zet voort. Van 297 jeugdigen in het 1't" kwartaal2OlS naar 2}Bjeugdigen in het 4d" kwartaal
2019.
We zien ook een daling van de landelijk ingekochte zorg, van 15 trajecten in het 1'tu kwartaal
2019 naar 7 trajecten in het 40" kwartaal2019.
Ylalr,e,oglen Jeuqdbescherminq / Jeuqdreclasserinq (ondertoezichtstellinq / vooqdii)
ln 2019 heeft er bii 41 unieke cliënten een maatregel in het kader van jeugdbescherming of
jeugdreclassering gelopen. Van deze 41 cliënten verblijven er 7 cliënten bij Stichting Maàshorst
in Reek. Deze 41 unieke cliënten komen uit 30 gezinnen.
Het aantal maatregelen jeugdbescherming i jeugdreclassering is in lijn met de overige
gemeenten in de regio Brabant Noordoost.

ln 2019 zijn er 12 maatregelen afgesloten. ln 2020 starten we met 29 lopende maatregelen in
het kader van jeugdbescherming / jeugdreclassering.
2. Transformatieopgaven
ln april 2020 worden er regionale bijeenkomsten voor de gemeenteraden georganiseerd.
ln die bijeenkomsten worden de resultaten van het project 'transformatieopgavèn'
gepresenteerd en wat het effect is voor de jeugdigen en het zorglandschap en de financiering
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3. Resultaten onderzoek PON
Aanleiding
ln april 2Otg heeft het Ministerie van MffS een eindrapportage gepresenteerd van het landelijke
onderzoek naar de 'Analysevolume jeugdhulp'. Uit deze resultaten blijkt dat het gebruik van
specialistische jeugdhulp in Noordoost-Brabant toeneemt, terwijl demografisch gezien het
aantal jeugdigen in de regio afneemt. Om meer grip te kunnen krijgen op deze stijging (inclusief
de ooriakénfen de vertaalslag te kunnen maken naar concrete aangrijpingspunten voor beleid,
hebben de bestuurders van de 16 gemeenten uit Noordoost-Brabant prioriteit gegeven aan een
diepgaandere analyse van dit vraagstuk. Daartoe hebben zij in juli 2019 opdracht verleend aan
nei ÈOt l. Het voorÍggende eindrapport (Analyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant en bijlage) geeft
meer inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik en het onderzoek brengt ook
mogelijke oorzaken hiervan in beeld.
lnhoud
PON heeft het onderzoek in de periode augustus-november 2019 verricht. De focus van het
onderzoek lag op de inzet vanZorg in Natura (ZlN), Landelijke Transitiearrangementen (LTA)
en JeugdzorgPlus in het iaar 2018.
Het beireft dè opbrengsten van een kwantitatieve analyse van de registratiegegevens van de
op basis van vragenlijstonderzoek onder de
jeugdhulp
-Basisteamsén een kwalitatieve verdieping
Jeugd en Gezin van Noordoost-Brabant, dossieronderzoek van 32 casussen en
drie interdiscipliÀaire groepsgesprekken met stakeholders (een voor ieder onderdeel). De
rapportage bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen op regionaal niveau en in het tweede deel wordt dit op gemeenteniveau
uitgewerkt áan de hand van 16 gemeenteprofielen. Naast deze rapportage is er een bijlage
Rnátyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant. Hierin vindt u de onderzoek verantwoording, een
tabeilenboek-van de kwantitatieve analyse en de uitwerkingen van de kwalitatieve verdieping
Conclusies in het kort
Het onderzoek heeft geleid tot 5 overkoepelende conclusies inclusief aangrijpingspunten voor
beleid (zie deel 1; pagina's 3 tot en met 7);
De reeds langdurende stijging van het jeugdhulpgebruik lijkt te stagneren. Zorg in Natura
is in de regio in het eerste half jaar van 2019 gelijk gebleven ten opzichte van het eerste
half jaar van 2018. Het aandeel jeugdigen dat gebruik maakt van LTA zorg stijgt licht.
Het áantal jeugdigen in gesloten jeugdzorg neemt in het eerste half jaar van 2019 iets af;
Problematiek wordt complexer. De vraag waarmee jeugdigen in zorg komen, lijkt steeds
complexer te worden. Dat stelt eisen aan de zorg die aanbieders leveren. Verder komen
jeugdigen jonger in jeugdzorg. De lokale teams zorgen ervoor dat eerder gesignaleerd
wordt.
Triage verdient meer aandacht en ruimte. Door te zorgen voor een goede triage krijgen
jeugàigen sneller passende zorg en wordt onnodige tijdsinvestering door verschillende
partijen verminderd. Het is dan wel nodig dat ook professionals met een
signáleringsfunctie, zoals binnen het onderuvijs en leerplicht, voldoende ondersteund
worden.
Eén gezin, één plan, gezamenlijke verantwoordelijkheid; Het veel gebruikte uitgangspunt
'één gezin, één plan, één regisseur' lijkt in Noordoost-Brabant nog onvoldoende
verwèzenlijkt te worden. Professionals geven aan dat met name de regisseur ontbreekt'
De kans dat dan problematiek verergert is aanwezig.
Betekenisvolle data is noodzakelijk. Dit heeft twee aspecten: een bredere ontsluiting van
data in het jeugdhulpnetwerk is gewenst. Er is betere informatie en prognoses over de
ontwikkeling van de zorgvraag nodig om tot een betere inkoop van zorg te komen.
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Veruolg
De conclusies en aanbevelingen uit het PON-onderzoek zijn een aanvulling op het regionaal
beleidsplan. Door het regionale beleidsteam zal (in samenwerking met de iegionate

inkooporganisatie) worden bekeken hoe deze aanvullingen kunnèn worden vêrtaald naar
beleidsvoornemens. Naast de input van aanbieders en partners in de keten zoals het ondenruijs
vormen de conclusies uit het PON-onderzoek de basis voor de aanpak die we in het
uitvoeringsplan verder concretiseren. Op deze manier zijn de conclusies van het pONonderzoek een extra input voor de beleidsvoornemens in de jeugdhulpregio.
Het rapport 'Analyse jeugdhulp Noordoost Brabant' en de bijlage 'Analyse jeugdhulp Noordoost
Brabant' is als bijlage toegevoegd

4. lnkoop jeugdhulp 2021
ln het 4d" kwartaal2}lg is er gewerkt aan het concretiseren van de inkoopdracht en het
productenboek. Zorgproducten die in de transformatie opgaven zijn ontwikkeld passen binnen
het nieuwe productenboek. Met het nieuwe productenboek kan elk willekeurig
maatwerkarrangement voor jeugd igen worden samengesteld.
Begin 2020 worden de definitieve aanbestedingsdocumenten gepubliceerd en vindt er
besluitvorming plaats rondom het kader van de nieuwe inkoop 2e21.

Communicatie
Thema-avond jeugd d.d. 18 juni 2020.
Op 18 iuni 2020 infomeren wij u tijdens een thema-avond jeugd nader over de laatste
ontwikkelingen in de jeugdhulp. Ontwikkelingen zoals, de nieuwe toegang jeugd, gebruik van
jeugdhulp in Landerd en de transformatieopgaven.

Met vriendel ijke groet,
Vy.au rgemeester en wethouders van Landerd,
de
de burg
eester,

C. Boode

C. Bakermans
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