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Dordrecht, 06-11-2018
Betreft: Zeventien gemeenten in Zuid-Holland Zuid luiden noodklok om tekorten jeugdhulp

Gachte heer de Jonge,

De zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid luiden de noodklok over de ontwikkeling van
de kosten voor jeugdhulp en de ontoereikende rijksbijdragen. De afgelopen jaren zijn wij als
gemeenten geconfronteerd met een opeenstapeling van omvangrijke kortingen, terwijl de vraag
naar jeugdhulp is toegenomen. Vanwege die extra vraag hebben onze gemeenten tot en met 2018 al
17,5 miljoen euro meer geïnvesteerd dan zij ontvangen middels de rijksbudgetten. Dit betreft in
2018 alleen al 11,6 miljoen euro! De grens is voor ons inmiddels ruim overschreden.
In diezelfde periode is door het Rijk macro 56,1 miljoen euro bezuinigd. Als het kostenniveau van
2014 het uitgangspunt was geweest voor de financiering vanuit het Rijk, dan zou onze regio alleen al
38,6 miljoen extra ontvangen. Wij stellen vast dat de afgelopen periode door ons veel meer kinderen
geholpen zijn voor minder geld.
Wij roepen u dan ook op om in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de groeiende
vraag naar Jeugdhulp een tijdelijke maatregel te treffen die ook de nijpende tekorten in onze regio
verlicht. Een financieel knelpunt kan er niet zijn. Uit de media mogen wij vernemen dat het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016 1,8 miljard euro heeft overgehouden op de
begroting en in 2017 zelfs 2,5 miljard euro.
Extra wrang is dat onze regio, ondanks forse tekorten in het jeugddomein, door de gehanteerde
definities en ingebouwde drempel ook geen aanspraak heeft kunnen maken op de ingestelde
stroppenpot, maar wel moet meebetalen aan diezelfde stroppenpot. Dat voelt als de wereld op zijn
kop.
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Wat doen we zelf?
In de regio Zuid-Holland Zuid werken 17 gemeenten – goed voor een gebied van ruim 488.000
inwoners - op een vergaande wijze samen om de jeugdhulp in te kopen, te organiseren en te
transformeren.
De gemeenten in onze regio pakken ruimschoots hun verantwoordelijkheid voor goede zorg aan
kinderen en stellen de komende jaren miljoenen extra beschikbaar om een duurzaam stelsel voor
jeugdhulp neer te zetten. Wij verlenen aan circa 14.000 jeugdigen hulp. Wij willen namelijk dat geen
enkel kind tussen wal en schip valt en dat elk kind de hulp krijgt die noodzakelijk is. Daarom kiezen
onze gemeenten voor de inzet van extra middelen bovenop het macrobudget. Ondanks de druk op
de specialistische zorg kiezen we bewust voor een gezamenlijke investering in preventie en vroeg
signalering en investeren we regionaal op thema's als 'Thuis, tenzij'. Dat betekent voor nu dat
gemeenten veel eigen extra middelen investeren in jeugdhulp, tot en met 2018 naast de al
genoemde 17,5 miljoen euro.

Toegenomen vraag een verantwoordelijkheid voor Rijk en gemeenten
De aanname bij de overdracht van taken naar gemeenten is dat de vraag naar gespecialiseerde zorg
zou afnemen. Naast het feit dat vanuit het Rijk de korting op de Rijksbijdragen meteen is ingevoerd
en er geen tijd was om een daadwerkelijke transformatie door te voeren, was er door niemand
rekening gehouden met een toename in de vraag naar Jeugdhulp. Aangezien dit een landelijk beeld
van de afgelopen jaren betreft, is er in onze ogen sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van Rijk en gemeenten. Het is voor ons onverteerbaar dat onze gemeenten nu structureel geld
moeten bijpassen om aan de toegenomen vraag en zwaarte van de ingezette jeugdhulp te kunnen
voldoen en dat er door het Rijk geen extra middelen worden toegekend.

Wat is er nodig?
Wij geloven in de uitvoering van ons plan 'meerjarenperspectief' en de transformatie die we samen
met de aanbieders van jeugdhulp kunnen realiseren. Maar wij onderkennen ook dat er in onze regio
ondanks de inzet op preventie de komende jaren gespecialiseerde hulp nodig is. Met de
jeugdhulpaanbieders en de organisaties die lokaal werken in het sociale domein verkennen we hoe
we het geld nog beter kunnen inzetten om alle doelgroepen te bedienen. De bijdragen uit het
Transformatiefonds helpen hierbij, maar zijn bij lange na niet afdoende.

Onderzoek
Met de VNG is afgesproken dat er nader onderzoek komt naar de toegenomen vraag en kosten van
de jeugdhulp. Aan een dergelijk onderzoek werken wij graag mee. Wij zijn ook van mening dat zo'n
onderzoek niet vrijblijvend kan zijn en gaan er vanuit dat het Rijk bijdraagt aan voldoende
macrobudget voor de jeugdhulp.
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Wij hopen dat u bijdraagt aan een constructieve oplossing voor de periode voorafgaand aan de
uitkomsten van dit onderzoek, waardoor in onze regio er geen enkel kind tussen wal en het schip valt
en gemeenten voldoende financiën ontvangen om deze taken uit te voeren .
In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
Namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en het algemeen bestuur van de Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid,
namens deze,

Jolanda de Witte
Regionaal Portefeuillehouder Jeugd

