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Ontwikkelingen jeugdhulp derde kwartaal 2019

De gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,
Wij informeren u per kwartaal over de ontwikkelingen in de jeugdhulp.
In deze informatiebrief komen de volgende onderwerpen aan de orde;
1. Toegang jeugdhulp
2. Cliëntervaringsonderzoek 2019
3. Gezamenlijke inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
4. Transformatieopgaven
5. Financiën
Ad. 1 Toegang jeugdhulp
Tijdens de podiumbijeenkomst d.d. 19 september 2019 hebben wij u nader geïnformeerd over
de ontwikkelingen betreffende onder andere de toegang jeugd.
Zoals in onze raadsinformatiebrief betreffende het 2'*® kwartaal 2019 aangegeven start de
nieuwe toegang met ingang van 1 december 2019. De consulenten jeugd en de consulent regie
met als aandachtsgebied crisis en veiligheid komen in gemeentelijke dienst. Inmiddels hebben
wij de sollicitatieprocedure hiervoor afgerond.
Met Ons Welzijn zijn we in overleg om afspraken te maken over onder andere de overdracht
van lopende casuïstiek van het BJG naar de consulenten jeugd, afspraken over de aanpak van
de wachtlijsten, etc.
In onze raadsinformatiebrief ‘Ontwikkelingen jeugdhulp 2*^® kwartaal 2019’ hebben wij
aangegeven dat Ons Welzijn de gemeente Boekel en Landerd heeft verzocht om de formatie
van het BJG tijdelijk uit te breiden. Gelet op het zeer beperkt aantal cliënten op de aanmeldlijst /
wachtlijst van het BJG, hebben wij besloten om de formatie van BJG niet uit te breiden.
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Kwartaalrapportage jeugd.
Bijgevoegd is de kwartaalrapportage jeugd gemeente Landerd betreffende het derde kwartaal
2019.
Team Preventie
Het aantal enkelvoudige vragen is in het
kwartaal 2019 licht gedaald ten opzichte van het 2'*®
kwartaal 2019. Van 69 vragen in het 2'^® kwartaal naar 44 vragen in S"^® kwartaal 2019. In het 3'^®
kwartaal 2019 worden ook de meeste vragen aan het team preventie door hen zelf
afgehandeld.
Basisteam Jeugd en Gezin
Het aantal aanmeldingen is, na een piek in de maand juli 2019 (21 aanmeldingen), gedaald
naar 5 aanmeldingen in september 2019. Van deze 5 aanmeldingen staan er 3 cliënten langer
dan twee weken op de aanmeldlijst. Het aantal dossiers dat het BJG in de werkvoorraad heeft
blijft nagenoeg gelijk.
Gespecialiseerde ieuqdhulp
We zien een daling in het aantal verstrekte indicaties (tabel 6) gespecialiseerde jeugdhulp.
Mogelijk kan dit worden verklaard door de vakantieperiode en doordat het Basisteam Jeugd en
Gezin meer zelf hulp heeft verleend. Aangezien zij nagenoeg geen wachtlijst hadden was hier
ook meer ruimte voor.
De daling van het aantal jeugdigen die gebruik maakt van de gespecialiseerde jeugdhulp (tabel
8) zet voort. Van 297 jeugdigen in het 1®‘® kwartaal 2018 naar 220 jeugdigen in het 3'^®'-----kwartaal

2019.
Ad. 2. Cliëntervaringsonderzoek
De gemeenten in de regio Brabant Noordoost hebben besloten om in 2018 geen kwantitatieve
meting uit te voeren, maar wel de klanttevredenheid te monitoren. In 2018 ontvingen we de
complimenten van het Ministerie over de rapportage. 'Prachtig om te lezen, complimenten voor
de menselijke wijze waarop jullie dit hebben uitgevoerd!’ ( Directie Jeugd - Ministerie VWS).
Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd d.d. 20 december 2018 hebben de wethouders
jeugd ingestemd met het voorstel om in 2019 ook geen kwantitatieve meting uit te voeren en in
plaats daarvan de klanttevredenheid te monitoren en in gesprek te gaan met cliëntenraden.
Op 13 maart 2019 heeft de bijeenkomst met jongeren van cliëntenraden en bestuurders van de
regio Noordoost Brabant over de kwaliteit van de jeugdhulp plaatsgevonden.
Daarnaast houden wij als gemeente een vinger aan de pols door de volgende kritische prestatie
indicatoren te monitoren: cliënttevredenheid, doelrealisatie en klachten. De gecontracteerde
aanbieders jeugdhulp moeten hier jaarlijks over rapporteren. Bijgevoegd is de rapportage van
de kritische prestatie indicatoren 2018.
Ad. 3 Gezamenlijke inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
In 2019 lopen de contracten van de Noord Brabantse jeugdzorgregio’s met Gecertificeerde
Instellingen (Gl) af. De Noord Brabantse jeugdzorgregio’s zijn; West Brabant West, West
Brabant Oost, Hart van Brabant (Midden Brabant), Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant.
De GI’s leveren jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR).
Op verzoek van de VNG en Jeugdzorg Nederland zijn de Brabants regio’s begin 2019 met
elkaar in overleg gegaan om de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop te onderzoeken. Uit dit
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onderzoek is gebleken dat het wenselijk is om een gezamenlijke strategienotitie op te stellen.
Op 13 juni 2019 hebben de wethouders jeugd van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost
in het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugd ingestemd met de inhoud van de strategienotitie,
ingestemd met de gezamenlijke inkoop én ingestemd met de uitvoering van een gezamenlijk
tarievenonderzoek.
De gezamenlijke ambities van de 5 samenwerkende jeugdzorgregio’s zijn de volgende:
1. Het realiseren van de transformatiedoelstellingen; voorkomen van (verlenging van)
maatregelen en recidive, meer ketensamenwerking en een gedeelde beleidsvisie in de
gehele keten.
2. Het contracteren van GI’s die bij de uitvoering van de nieuwe opdracht proactief,
klantgericht, innovatief en transformatiegericht optreden.
3. Evenwichtig opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met (bij)sturing, openheid en
reflectiviteit, en vooral ook partnerschap.
4. Het bewerkstelligen van een transparante financiering van de Gl-taken.
5. Ruimte voor regionale visie en uitvoering waarbij de ruimte die het wettelijke kader laat
maximaal wordt benut.
Het college heeft op 7 oktober 2019 ingestemd met de inhoud van de strategienotitie inkoop JB
en JR 2020 en met de ‘leidraad gezamenlijke inkoop Gl taken Noord Brabant’.
Ad. 4 Transformatieopgaven Jeugd.
In november 2019 wordt u in een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van
zaken Transformatieopgaven Jeugd.
Ad. 5 Financiën
Financiering 2019
Op basis van de huidige gegevens van de regionale inkooporganisatie zal de bijdrage van de
gemeente Landerd voor gespecialiseerde jeugdhulp in 2019 € 3.728.032,- bedragen, exclusief
uitvoeringskosten. In de gemeentelijke begroting, inclusief 1®‘® Burap 2019, is rekening
gehouden met een bedrag ad. € 3.735.687,-. Een positief verschil ad. € 7.655,-. Met de
jaarrekening 2019 zullen deze gegevens worden venverkt.
Compensatieregeling voogdij en 18+
De financiële middelen die een gemeente ontvangt voor kinderen met een voogdijmaatregel en
meerderjarigen (18+) is gebaseerd op een T-2 systematiek. Door gebruik te maken van een
historische verdeling is het budget voor voogdij en 18+ van het jaar 2020 gebaseerd op
zorggebruik cijfers van het jaar 2018. Het aantal zorgdagen die zijn opgegeven door
zorgaanbieders en/of de vergoeding per zorgdag zijn niet altijd toereikend om de werkelijke
zorgkosten te financieren. Het Ministerie heeft daarom, net zoals voorgaande jaren, de
compensatieregeling voogdij en 18+ opengesteld.
Gemeente Landerd heeft een aanvraag ingediend voor de compensatieregeling voor het
onderdeel voogdij. Het Ministerie heeft de aanvraag goedgekeurd. Zij maken hierbij het
voorbehoud dat als het landelijk budget van 20 miljoen euro wordt overvraagd dat dan de
compensatie naar rato wordt verlaagd. Het voorlopig beeld is dat dit niet nodig zal zijn, maar dit
is nog niet 100% zeker.
Bij de decembercirculaire 2019 ontvangt de gemeente Landerd compensatie voor het jaar 2020
ter hoogte van € 125.744,- te weten het verschil tussen het eerder aan de gemeente Landerd
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toegekende budget voor voogdij 2020 (€ 1.607.060,-) en de werkelijke kosten die de gemeente
Landerd in 2018 voor voogdijkinderen heeft gemaakt (€ 1.732.804,-).
Het positieve resultaat ad. € 125.744,- wordt opgenomen in de 1®*® burap 2020..
Met vriendelijke groet,
(/burgemeester en wethouders van Landerd,
de s^cfeta^,
de burg^e^ter,

oode

ermans
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