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Moties gemeenteraad Dongen - kosten jeugdzorg

Excellentie,

Het jeugdhulpstelsel ‘piept en kraakt’: het aantal cliënten met jeugdhulp stijgt, de complexiteit van de
zorgvraag (en daarmee de behandelkosten) neemt toe, de sector kampt met personeelstekort en
gemeenten komen bij lange na niet uit met hun budget. Als gemeente Dongen doen we er alles aan
om de tekorten te beperken; hiertoe hebben we geïnvesteerd in een flink pakket van maatregelen. Zo
versterken we de expertise aan de voorkant (zoals de POH GGZ), intensiveren we de samenwerking
met scholen en andere partners in het voorliggend veld, voeren we - samen met zorgaanbieders innovatieprojecten uit om te leren hoe het écht anders kan en zetten we in op betere monitoring om
gericht te kunnen sturen op verdere verbeteracties.
In de uitgaven voor de jeugdhulp nemen de door de kinderrechter opgelegde maatregelen een aparte
plek in. De beïnvloedingsruimte van de gemeente hierin is beperkt, te meer omdat de rechter vaak zelf
al voorschrijft waar de jeugdige geplaatst moet worden (geen rol voor het lokaal team). Daarnaast zijn
de gemiddelde kosten voor deze trajecten erg hoog (uithuisplaatsing). Door de gemeenten hiervoor te
compenseren of de kosten over te nemen, wordt een deel van de gemeentelijke financiële nood
opgelost. Dit geeft gemeenten tevens ruimte om te doen wat nodig is teneinde de ingezette
transformatie van de jeugdhulp verder te brengen.
De Dongense gemeenteraad verzoekt u het overnemen of compenseren voor genoemde kosten mee
te nemen in de doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel waarmee u belast bent. Daarvoor heeft de
gemeenteraad van Dongen bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2020 een motie
aangenomen.
Voor de volledigheid treft u deze motie ook als bijlage bij deze brief aan.
Een kopie van deze brief wordt verzonden naar alle raden van gemeenten in Nederland.
Hoogachtend,
Namens het college van B&W,

M.C. Starmans-Gelijns
burgemeester

H.L.M. van Noort
secretaris
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