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Jeugd

Het college wordt verzocht de volgende vragen* schriftelijk te beantwoorden:
Vraag1:

In tabel 4 is af te lezen dat het aantal cliënten preventief justitieel kader is toegenomen

van 18 naar 64. Op pagina 2 van de informatiebrief wordt dit aangetipt en nader geduid
als meer kinderen thuis in de coronaperiode.
•

Zijn er meer moeilijke of riskante situaties geweest?

In de gezinnen waarbij jeugdhulp in het preventief justitieel kader wordt ingezet is
overwegend sprake van moeilijke of riskante situaties, vanwege de (mogelijke)
onveiligheid voor de jeugdige(n) waarvan sprake is. Zowel huisartsen als
aanbieders jeugd-GGZ hebben aangegeven dat gedurende de coronaperiode de
hoeveelheid ernstige aanmeldingen voor specialistische jeugd-GGZ groter zijn
geworden. Dit zijn bijvoorbeeld ook jeugdigen bij wie sprake is van suïcidaliteit,
(ernstig) drugsgebruik of depressie, waardoor er sprake is van onveiligheid.
•

Is het aantal nog steeds zo hoog nu de coronaperikelen voortduren?

Ja, tegelijk kan een toename van cliënten in het preventief justitieel kader
betekenen dat er wordt ingezet op het voorkomen van (duurdere)
jeugdbeschermingsmaatregelen.
Naast de signalen van toename in ernst van de problematiek (met name
gedurende de coronaperiode), wordt er zowel landelijk als binnen onze regio
sterker ingezet op het verminderen en voorkomen van het aantal
jeugdbeschermingsmaatregelen door jeugdhulp in het preventief justitieel kader
in te zetten. Een voorbeeld van het voorkomen van een
jeugdbeschermingsmaatregel is het door het lokale team preventief samen met
een gecertificeerde instelling op te trekken in het kader van Beter Samenspel in
complexe situaties.

Vraag 2:
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Volgens tabel 10a zijn er in 2020 zo’n 490 verzoeken om toewijzing huisarts

In de bijlage na dit dashboard staat in hst 1 in de tabel met Data ondersteuner jeugd en

gezin, dat er van 1 maart 2020 tot 1 aug 2020 45 trajecten voor de OJG zijn.
•

Doen de huisartsen veel verzoeken om toewijzing buiten de OJG om?

De principe-afspraak met alle huisartsen is dat zij álle jeugd- en opvoedvragen
doorverwijzen naar de OJG. Wegens uitval van de vaste OJG is dat de afgelopen
periode (feb-nov 2021) niet altijd mogelijk geweest. Wel zijn er vervangende OJG’s
ingezet, maar zijn wegens de zeer krappe arbeidsmarkt in deze een minder
beschikbaar geweest.
Daarbij betreft een groot deel van de 490 verzoeken om toewijzing oude
verwijzingen waarop een verlenging is aangevraagd. Samen met regiogemeenten
en aanbieders worden mogelijkheden onderzocht om de maximale duur van een
huisartsverwijzing te beperken. Sinds 1 januari 2021 werken de aanbieders met
een maximale bestedingsruimte en een richtinggevend kader, waardoor er wel
meer grip is op de duur van de inzet, maar hier pas de dialoog over gevoerd wordt
met de gemeente nadat de huisarts de verwijzing heeft gedaan.
Vraag 3:

In de bijlage onder de tabellen bij het hoofdstuk over Voorschoten voor Elkaar
In de tekst wordt vermeld:

In het tweede kwartaal Q2 van 2021 kreeg VvE 151 nieuwe hulpvragen.

Op basis van de aanmeldgegevens was de hulpvraag zoals weergegeven in onderstaande …
In de tabel er onder wordt gesproken over 46 hulpvragen.
•

Zijn deze twee getallen te vergelijken?

De getallen zijn ter beeldvorming van het aandeel jeugd- en opvoedingsgerelateerde vraagstukken die bij de toegangsorganisatie VvE binnenkomen. De
151 hulpvragen betreffen álle vragen in diverse categorieën van inwoners 0-100+
die bij VvE zijn binnengekomen in Q2. Van deze 151 hulpvragen waren er 46
gerelateerd aan jeugd- en opvoeding, de verwijzingen vanuit scholen niet
meegerekend.
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•

Ontbreken er cijfers om de vergelijking wel kloppend te krijgen? Zo ja, welke?

Nee, er ontbreken geen cijfers voor een kloppende vergelijking, alleen richt het
dashboard zich slechts op de data jeugdhulp.
Wel beschikt VvE over meer cijfers gerelateerd aan overige hulpvragen, zoals te
lezen in de tabel hieronder.

Toelichting (indien nodig):

