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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
1. Kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen ChristenUnie over landelijke
evaluatie van de Jeugdwet.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De ChristenUnie heeft artikel 45 vragen gesteld over de landelijke evaluatie van de Jeugdwet.
Kernboodschap
Wij beantwoorden de vragen als volgt.
Vraag 1: Is het college op de hoogte van de inhoud van de tussenevaluatie van de Jeugdwet?
Antwoord: Ja het college is hiervan op de hoogte.
Vraag 2. De tussenevaluatie geeft een landelijk beeld. Kan het college aangeven in hoeverre het beeld
van de ontwikkelingen in de jeugdzorg in Zwolle daarmee overeenkomt?
Vraag 3. In de tussenevaluatie worden 20 aanbevelingen gegeven. Een groot deel van de
aanbevelingen richt zich expliciet op de gemeenten. Kan het college per aanbeveling aangeven hoe zij
de aanbeveling waardeert en of zij de aanbeveling opvolgt? En hoe?
De algemene constatering van de evaluatie is dat het doel van de Jeugdwet nog niet ten volle is
gehaald. De transitie van jeugdhulp naar gemeenten is gerealiseerd, maar wat de beoogde
transformatie betreft is er nog veel te winnen. Dit herkennen we in Zwolle ook. Het is nog ‘werk in
uitvoering’. Tegelijkertijd hebben we de basis op orde en zetten we betekenisvolle stappen in die
transformatie.
De evaluatie van de Jeugdwet kent 21 aanbevelingen, verdeeld onder 5 thema’s. Samenvatttend
geven wij de volgende reactie op de aanbevelingen:
Thema 1. Inkoop
Hier wordt vooral aandacht gevraagd voor de samenwerking binnen en buiten het jeugddomein. De
nieuwe inkoopstrategie die we in Zwolle en regio hanteren sluit hier op aan en geeft hier handen en
voeten aan. Daarnaast hanteren we de regeling van verbonden partijen die tevens de samenwerking
met andere gemeenten in de Regionale Serviceorganisatie Jeugdhulp (RSJ) faciliteert. Inzicht en
sturing op het budget is een aanbeveling waar de gemeenten aandacht voor hebben. Dit geldt ook
voor Zwolle gezien de tekorten in het sociaal domein.
Thema 2: Werken aan kwaliteit
Zwolle heeft al de beschikking over veel informatie over jeugdhulp en de beoordeling daarvan. In de
beleidscyclus hanteren we de landelijke vastgestelde outcome-indicatoren voor jeugdhulp. Daarnaast
werken we aan verdere verbetering van de monitoring in het sociaal domein en ook specifiek voor
jeugdhulp richting sturing op maatschappelijke effecten.
Thema 3: Professionaliteit in de jeugdhulp
De aanbevelingen rond dit thema vragen aandacht voor het versterken van de toegang. Dit is één van
onze Zwolse vijf transformatiethema’s en daarmee een speerpunt van ons beleid. Er is dan ook stevig
geïnvesteerd op het versterken van de relatie en kwaliteit binnen de toegang, vooral in de
samenwerking van Sociaal wijkteam (SWT) met onderwijs en huisartsen. Wij gaan hier mee door.
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Daarnaast is investeren in de kwaliteit van de medewerkers van het SWT structureel onderdeel van de
werkwijze. Ook de nieuwe wijze van inkoop draag bij aan de kwaliteit van jeugdhulp.
Thema 4: Waarborgen voor de rechtspositie
De invloed op de hierbij genoemde punten van de lokale overheid zijn klein. Hier hebben we
voornamelijk te maken met afspraken op regionaal niveau en landelijk vastgestelde wet- en
regelgeving. Wij blijven de ontwikkelingen op deze niveaus volgen en – in samenwerking met anderen
– beïnvloeden waar mogelijk.
Thema 5: Reflectie op de uitgangspunten van de Jeugdwet
Met het instellen van het SWT, het werken met inkoopprofielen (resultaatbekostiging), de inzet op
monitoring en de uitvoering van de verschillende transformatiedoelen werken we aan een zo goed
mogelijke, passende jeugdhulp, dichtbij de gebruiker, in samenwerking met en tussen betrokken
partijen en resultaatgericht. De inzet in Zwolle is erop gericht om te investeren in de hulpvraag en aan
de voorkant goede afspraken te maken. Daarnaast om ruimte te geven aan de professionals in het
werkveld om gestelde doelen te realiseren.
Vraag 4. Kan het college de beantwoording van deze vragen afstemmen met de colleges van de
gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,
Steenwijkerland en Zwartewaterland, aangezien Zwolle met deze gemeenten samenwerkt op het
terrein van de jeugdzorg?
Vanuit de Regionale Serviceorganisatie Jeugdhulp (RSJ) regio IJsselland wordt binnenkort het initiatief
genomen voor een evaluatie. Wij zullen op basis van deze beantwoording een bijdrage leveren aan die
evaluatie.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
Het college betrekt de landelijke evaluatie en het inmiddels verschenen landelijke programma Zorg
voor Jeugd bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het lokale en regionale jeugdhulpbeleid.
Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester
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mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 12-06-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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