Technische vragen
raadsvergadering 19 december 2019
Vaststelling Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023 Noord Oost Brabant
Fractie

Vragen

D66

1. Volgens de jeugdwet is de gemeente verplicht een beleidsplan
vast te stellen.
a. Van wie (welke organisatie) is het Regionaal Beleidsplan
Jeugdhulp (bijlage 1)?
b. Bijlage 2 betreft de lokale uitvoering door Meierijstad. Wat
is de status van deze bijlage? Maakt deze deel uit van het
beleidsplan voor de gemeente Meierijstad?

D66

2. In het raadsvoorstel staat dat de transformatie moeizaam verloopt
(pagina 5). Wat wordt hiermee bedoeld? En wat zijn de redenen
voor het moeizaam verlopen?

Antwoorden

a. Van de 16 gemeenten in de regio Noordoost Brabant.
b. Enkele actielijnen uit het regionale beleidsplan worden
(deels) lokaal uitgevoerd. Bijlage 2 geeft weer welke dit zijn en
wat de stand van zaken is. Deze lokale informatie is afkomstig
uit de eerder vastgestelde visie Sociaal Domein, Beleidskader
Sociaal Domen en het Preventief Jeugdbeleid. De bijlage is dus
enerzijds een verdere uitwerking van de eerder vastgestelde
beleidskaders en kan tevens gezien worden als onderdeel van
dit regionale beleidsplan.
Dit betreft de regionale transformatieopgaven jeugdhulp. In juli
en september is er een RIB verzonden over deze regionale
transformatieopgaven en de voortang hiervan.
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3. Wanneer komen de resultaten van de analyse van PON naar het
toenemend gebruik van jeugdhulp beschikbaar?
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4. In bijlage 2 worden gebiedsteams en lokale toegangsteams
genoemd.
a. Wat is de opdracht tav jeugdhulp van beide teams?
b. Hoe werken ze samen?
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5. Op pagina 4 van het beleidsplan (bijlage 1) staan vele
organisaties, zoals de Centrum Regeling, de Regionale
Inkooporganisatie (RIOZ), Regionaal bestuurlijk overleg (RBO),
Regionale regieteam en Regionaal beleidsteam.
a. Wat is de aard van de samenwerking tussen de 16
gemeenten?

b. Wat is de juridische vorm van deze samenwerking?
c. Deze samenwerking is in de begroting niet opgenomen bij
de verbonden partijen (niet bij het begrotingshoofdstuk en
ook niet bij de bijlage met een zeer uitgebreid overzicht
van alle verbintenissen). Wat is de reden dat deze
samenwerking niet is opgenomen?
d. Hoe verhouden al voornoemde
organisaties/overleggen/teams zich tot elkaar?
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De resultaten van het PON onderzoek worden begin 2020
verwacht. Op het moment dat de resultaten beschikbaar zijn
worden middels een RIB gedeeld met uw raad.
Lokale toegangsteams is de benaming uit het regionale
beleidsplan. Iedere gemeente uit de regio is vrij om hier zijn
eigen benaming aan te geven. Zoals beschreven in het
beleidskader Sociaal Domein gebruiken wij in Meierijstad de
term gebiedsteams. Het lokale jeugdteam maakt onderdeel uit
van het gebiedsteam waar ook bijvoorbeeld Wmo, werk en
inkomen in zit. De opdracht aan gebiedsteams is kort gezegd
tweeledig: 1) preventie en basishulp in de nulde en eerste lijn
bieden en 2) toegang verlenen tot gespecialiseerde tweedelijns
zorg

a. De samenwerking tussen de 16 gemeenten in
geformaliseerd in een Centrum Regeling waarmee uw raad
in januari van dit jaar heeft ingestemd.
b. Een Centrum Regeling.
c. Deze is per abuis nog niet opgenomen in het overzicht
verbonden partijen. Dit zal vanaf de jaarrekening 2019 en
begroting 2021 gecorrigeerd zodat deze samenwerking ook is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
d. De Centrum Regeling is de geformaliseerde samenwerking
tussen de 16 gemeenten. De 16 bestuurders hebben zitting in
het RBO. De Regionale Inkooporganisatie koopt namens deze

e. Kunnen de relaties ook visueel bijv. in bijvoorbeeld een
organogram gezet worden?
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6. In de begroting 2020 zijn op blz 48 de indicatoren voor de
jeugdhulp opgenomen. Daarin is 2 keer het jaar 2018 opgenomen,
maar mogelijk is bij de begroting de reden of wijziging al toegelicht.
a. Is het mogelijk om alsnog toe te lichten of de betreffende
cijfers 2018 en 2019 betreffen?
b. Hoe moeten we de cijfers voor 2018 en 2019 uit de tabel
duiden?
i. Waren er 8 respectievelijk 8,4 jongeren met
jeugdhulp?
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16 gemeenten de gespecialiseerde jeugdhulp in. De
gemeenten uit de regio leveren naar rato ambtelijke capaciteit
voor het regionaal beleidsteam. Het Regionale beleidsteam
heeft de taak om de verstrekte beleidsopdrachten te vertalen
naar uitvoerings- en projectplannen en deze uit te voeren. Het
regionale regieteam heeft de taak om het RBO te adviseren
over de beleidskaders voor jeugdbeleid en inkoop.
e. Onderstaand visuele weergave

a. Uit de voetnoot bij de tabel is op te maken dat de gegevens
per 1 augustus 2019 betreft 2e half jaar 2018.
b.


ii. Waren er 0,8 jongeren met jeugdbescherming?

iii. Waren er 0,3 jongeren met jeugdreclassering?
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iv. Waren de 20 cliënten met een
maatwerkarrangement WMO jeugdigen of betreft
dit een andere doelgroep?
Als voorgaande niet correct is, wat zijn dan wel de correcte
aantallen?
7. In de begroting 2020 staat op bladzijde 117: “Voor de uitvoering
van de jeugdwet zijn vanaf 2020 extra middelen nodig van € 1,0
miljoen. De extra lasten 2020 vangen we op met de ruimte die nog
aanwezig is op het budget voor prijsstijging/volume ontwikkeling
sociaal domein, de bestemmingsreserve Sociaal Domein en
verlaging van bestaande budgetten binnen het sociaal domein”. In
de tabel is dit opgenomen als “Inkoop jeugdhulp ZIN en
uitvoeringskosten” met een tekort over de aankomende vier jaar
van dus die 1 miljoen per jaar.
a. Wat zijn de totale kosten voor jeugdhulp per jaar voor
Meierijstad?
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Dit cijfer is het percentage jongeren met jeugdhulp tot 18
jaar. Dus in Meierijstad ontving 8% van de jeugdigen tot 18
jaar jeugdhulp.
Dit cijfer is het percentage jongeren met jeugdbescherming
tot 18 jaar. Dus in Meierijstad ontving 0,8% van de
jongeren tot 18 jaar jeugdbescherming.
Dit cijfer is het percentage jongeren met jeugdreclassering
van 12 tot 23 jaar. Dus in Meierijstad ontving 0,3% van de
jongeren tussen de 12 en 23 jaar jeugdreclassering.
Betreft een andere doelgroep namelijk doelgroep WMO,
dus 18+ en geen jeugdigen.

a. Voor 2020 en verder zijn in de gemeentebegroting
opgenomen:
- PGB Jeugd: € 1.216.221,- Eerstelijnsloket Jeugd: € 2.230.083,- Algemene voorzieningen Jeugd: € 61.360,- ZIN: € 13.476.554,- ZIN Geëscaleerde zorg, JeugdzorgPlus, GI en
VTH): € 2.509.313,-

Jaarlijkse indexeringen, volumegroei etc. worden
gedekt uit de totale stelpost SD.
b. Kan gespecificeerd worden welke kosten direct door de
gemeente worden gedragen en welke via inkoop van RIOZ
plaatsvinden?
c. Kan gespecificeerd worden welke zorg RIOZ voor
Meierijstad inkoopt en bij wie?

b. Inkoop RIOZ : € 15.113.830 (volgens voorlopig
inlegkader 2020 obv 90% solidair- voorlopige
inlegberekening 2019)
c. Het RIOZ koopt de volgende zorg in: JeugdzorgPlus,
gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, Jeugdzorg
zonder en mét verblijf, Civiel trajectberaad. Voor een
overzicht van de aanbieders wordt verwezen naar de
regionale website; https://www.jeugdhulpnob.nl
d. De totale uitvoeringskosten voor het RIOZ zijn
€1.529.986,- het aandeel Meierijstad is €203.980,-.
Het budgettair kader voor 2020 voor de inkoop van
zorg is € 128.558.315,- inclusief LTA.

d. Kan gespecificeerd worden wat de kosten van de
samenwerkingsorganisatie zijn (incl. RIOZ)? En voor
hoeveel wordt ingekocht?
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8. Ten aanzien van monitoring, evaluatie en participatie zijn er de
volgende vragen
a. Er is een regionaal dashboard ontwikkeld om inzet van
jeugdhulp en financiën beter te monitoren (pag 27 bijlage
1). Kan dit dashboard of een printscreen ervan
beschikbaar gesteld worden?
b. In het raadsvoorstel wordt verwezen naar de RIB met
evaluatiegegevens. Deze informatie is te globaal om de
tevredenheid en prestaties te kunnen beoordelen. Zo
worden 12 klachten gegrond verklaard maar er is niet
aangegeven hoeveel klachten zijn ingediend. Is meer
uitgebreide info te geven of zijn die al bij het dashboard
opgenomen (en dus bij punt a aangeleverd)?
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Het dashboard is nog in ontwikkeling. Het Regionale
Beleidsplan Jeugdhulp gaat over de periode 2020 – 2023.



Zowel de wijze van meten, rapporteren, aanleveren als de
kwaliteit van de aangeleverde KPI’s is erg divers vanuit de
aanbieders. Hiermee is het onmogelijk om goede overall
conclusies te trekken. Om die reden is het geschetste
beeld globaal. Met aanbieders wordt de komende periode
gesproken over de KPI’s: de wijze van meten,
implementatie, respons en de kwaliteitscyclus.
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9. Wat is bekend over de kosten van de dienstverlenende

organisaties om in te schrijven of aanbiedingen op te stellen, voor
de inkooporganisatie? Graag specificeren als percentage, mag ook
als percentage totale overhead.
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Deze kosten zijn zowel bij ons als bij het RIOZ op dit moment
niet bekend.

