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Overzicht acties beperken kosten jeugdhulp en vergroten budget

Inleiding
In de afgelopen periode bent u verschillende keren geïnformeerd over de financiële tekorten in de
jeugdzorg. Begin oktober hebben we uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van de financiën
jeugdhulp over het 1e half jaar 2018. Hierin is aangegeven dat we een verdere stijging van het tekort
verwachten. In de memo is tevens aangegeven dat we u deze maand zouden informeren over twee
onderwerpen: de acties die richting jeugdhulpaanbieders in gang zijn gezet om de kosten te
beperken, en de acties richting de landelijke overheid om een verhoging van het jeugdhulpbudget te
bewerkstelligen. In deze memo geven we u een stand van zaken m.b.t. deze onderwerpen.
Acties richting jeugdhulpaanbieders
In maart van dit jaar hebben we aangegeven dat we met jeugdhulpaanbieders in gesprek zouden
gaan. Doel was om te bepalen wat ieder vanuit zijn rol gaat doen om de kwaliteit van het
zorglandschap te garanderen en de jeugdhulp betaalbaar te houden. Er is hierin een onderscheid
gemaakt tussen de acties op korte- en lange termijn. De acties op langere termijn zijn opgenomen in
de Transformatieagenda 2.0, die afgelopen juli is vastgesteld door de colleges en ter kennisname
naar uw raad is gestuurd. De aanbieders zijn bij de totstandkoming (en de concretisering, zie
hieronder) van de Transformatieagenda nauw betrokken geweest.
De acties op korte termijn zijn dat er een Werkprogramma Efficiënte inzet Jeugdhulp is opgezet.
Aanbieders werken hierin samen met de RIGG en gemeenten om (mogelijke) quick wins te
identificeren. De thema’s die in de eerste fase aan de orde komen zijn het onnodig gelijktijdig
inzetten van verschillende jeugdhulpproducten (onnodig stapelen), de afbakening Wet langdurige
zorg (Wlz) en de jeugdwet, de afbakening wmo en jeugdwet (18-/18+) en de gezamenlijke lobby voor
het vergroten van het budget. Eind november worden de eerste resultaten van de verschillende
werkgroepen gepresenteerd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst.
Acties richting landelijke overheid
Hieronder staat een korte opsomming van de specifieke acties die zijn ingezet en relevante
ontwikkelingen op dit gebied.
- Vanuit de RIGG is er een brandbrief naar minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport gestuurd. Hierin is verzocht om compensatie voor de uitvoering van jeugdzorgtaken.

-

-

-

De VNG heeft samen met het Rijk een Transformatiefonds opgericht, met als doel de
vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Van 2018 tot 2020 is er voor
de jeugdhulpregio Groningen jaarlijks € 1,2 mln. beschikbaar. Voor 1 oktober jl. moest een
aanvraag zijn ingediend, en dit is ook gebeurd. Er is gekozen om de vastgestelde Kadernotitie
Transformatieagenda 2.0 als uitgangspunt te nemen. De Groninger gemeenten, aanbieders,
het lokale veld en het onderwijs hebben de Transformatieagenda in september verder
geconcretiseerd. Dit heeft per cluster van gemeenten (BMWE is één van deze clusters)
gedragen ontwikkelopgaven opgeleverd, die worden opgenomen in het Actieplan Jeugd
BMWE.
Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG is in juni 2018 het ingestemd met het
fondstekortgemeenten. In de zomerperiode is beoordeeld in hoeverre de afzonderlijke
BMWE-gemeenten voldoen aan de criteria. In de monitor Sociaal Domein van het tweede
kwartaal bent u geïnformeerd dat geen enkele van de BMWE-gemeenten aan de criteria van
het cumulatief tekort voldoet en dat daarom geen aanvraag ingediend kan worden bij het
fonds.
De gezamenlijke lobby om het budget te vergroten is één van de thema’s uit het
Werkprogramma Efficiënte Jeugdhulp, zoals in de vorige paragraaf genoemd.
Begin oktober heeft minister De Jonge laten weten een verdiepend onderzoek te laten doen
naar de tekorten in de jeugdhulp. Duidelijk moet worden waarom de ene gemeente wel, en
de andere gemeente niet met het jeugdbudget uitkomt. Afhankelijk van de uitkomsten zal
bekeken worden of er meer geld bij komt en welke andere keuzes er eventueel gemaakt
moeten worden. Het streven van de minister is de resultaten in het voorjaar van 2019 te
presenteren.

Vervolg
Zowel in regionaal als lokaal verband wordt er gewerkt om grip te krijgen op dit onderwerp. Het
zwaartepunt van de regie bij bovenstaande onderwerpen ligt meer regionaal (bij de RIGG). Lokaal is
voor de zomervakantie het eindrapport van de Taskforce jeugdhulp BMWE opgeleverd. Ook is voor
de zomer de Kadernotitie Transformatieagenda 2.0 vastgesteld. Op basis van beide rapporten wordt
op dit moment gewerkt aan een Actieplan Jeugdhulp BMWE. In het plan staan concrete acties
beschreven die er toe moeten leiden dat jeugdhulp efficiënter en goedkoper georganiseerd wordt,
maar die ook de kwaliteit van zorg voor onze inwoners blijft garanderen om zo de
transformatiedoelstellingen te realiseren. In november verwachten we dat het Actieplan gereed is.
De uitkomsten van het plan worden met uw raad gedeeld.

