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Onderwerp: Stand van zaken jeugdhulp in regio Holland Rijnland

Hooggeachte heer Van Rijn,
Vanuit de overtuiging dat goede jeugdhulp voor onze inwoners alleen mogelijk is als
alle betrokken partijen blijven leren en innoveren delen wij graag een aantal
belangrijke signalen uit onze uitvoeringspraktijk met u.
Terugblik
De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken zoals u weet al langere tijd nauw
samen op het gebied van hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen. In 2013,
ruim voor de decentralisatie, hadden onze gemeenten al inzicht in het historische
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gebruik en de kosten van jeugdhulp in de regio Holland Rijnland . Hiermee werd ook
meteen duidelijk dat de regio financieel fors tekort zou komen om vanaf 2015 te
blijven voldoen aan de vraag om jeugdhulp in de regio. Zoals u zich ongetwijfeld nog
herinnert uitten wij hierover meerdere malen onze zorgen. Ondanks deze zorgen
namen wij samen met de jeugdhulpaanbieders in onze regio de verantwoordelijkheid
voor de nieuwe taken.
Ontwikkelingen in de regio
Om de jeugdhulp te transformeren, de kwaliteit te waarborgen en de kosten
beheersbaar te houden, hebben wij samen met jeugdhulpaanbieders diverse acties
ondernomen. Zo vormen jeugd- en gezinsteams de spil van de transformatie in onze
regio, contracteren we jeugdhulpaanbieders op basis van partnerschap en werken
wij op regionale schaal intensief samen op het gebied van inkoop,
beleidsontwikkeling en transformatie van de jeugdhulp.
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Startfoto jeugdhulp Holland Rijnland, juni 2013

Om de transformatie te versnellen brengen onze gemeenten in de jaren 2017, 2018
en 2019 eigen geld bijeen in een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp. Uit dit fonds financieren
wij diverse innovatieve initiatieven van jeugdhulpaanbieders. Een concreet voorbeeld
is de samenwerking van zes grote jeugdhulpaanbieders uit diverse ‘sectoren’ gericht
op ketenverantwoordelijkheid voor 24-uursvoorzieningen. Kortom, in onze regio
worden mooie stappen gezet in het transformatieproces!
Tegelijkertijd constateren wij dat de historisch gegroeide vraag naar jeugdhulp op dit
moment nog niet in evenwicht is met de beschikbare middelen. Hiervoor is het
budget dat wij van u krijgen te snel gedaald. In financiële zin moet de ingezette
transformatie nog zijn vruchten afwerpen. Daar bovenop pakt het objectieve
verdeelmodel in ons geval nadelig uit. De kosten die wij maken voor jeugdhulp
wijken sterk af van het budget dat wij hiervoor krijgen.
3 jaar op rij tekort
Voor het derde jaar op rij blijkt dat het jeugdhulpbudget voor onze 13 gemeenten niet
toereikend is. Toch blijven wij er samen met de jeugdhulpaanbieders voor zorgen dat
kinderen die jeugdhulp nodig hebben geholpen worden. Het opvangen van de extra
kosten die hiermee gemoeid zijn is voor ons echter niet houdbaar en realistisch. Op
deze manier worden alle financiële risico’s van de decentralisatie eenzijdig en
onterecht bij onze gemeenten neergelegd. Wij hebben meer tijd nodig om het
historisch gegroeide gebruik van de jeugdhulp in onze regio in lijn te brengen met
het budget dat u beschikbaar stelt.
Gevolgen van het financiële tekort
Ondanks onze inspanningen, waaronder het instellen van het Tijdelijk Fonds
Jeugdhulp, merken wij dat het budgettaire tekort het ingezette transformatieproces
afremt. De gevolgen hiervan worden steeds meer merkbaar voor kinderen en hun
ouders in onze regio. Er ontstaan wachtlijsten en ‘cliëntenstops’ met mogelijk
verergering van problemen tot gevolg. Dit soort situaties zijn niet uit te leggen aan
ouders en kinderen in onze regio. Daarnaast druist dit in tegen onze visie, namelijk
dat wij doen wat nodig is voor kinderen die hulp nodig hebben.
Een andere zorg is dat de (financiële) onzekerheid bij aanbieders langzaam leidt tot
verschraling van de jeugdhulp en het verlies aan essentiële kennis en deskundigheid
van professionals. We lopen daarmee het risico dat we de transformatiedoelen
niet behalen, waardoor ook de beoogde besparingen niet gerealiseerd worden.
De berichtgeving over de verdere daling van Nederland op de lijst van de
internationale stichting KidsRights naar de vijftiende plaats weerspiegelt onze
zorgen. Ook de staat van de jeugdhulp lijkt hier namelijk verband mee te houden.

Vervolg
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Met ‘Hart voor de Jeugd’ blijven wij ons naar beste vermogen inzetten in het belang
van de kinderen en ouders in onze regio. Daarbij willen wij onze jeugdhulptaak op
een reële en zorgvuldige manier uitvoeren. Om dat te kunnen doen vragen wij meer
tijd voor het transformatieproces. Wij zijn ervan overtuigd, dat in een transformatieproces zoals deze, de kosten voor de baten uitgaan. Concreet betekent dit dat
extra budget voor jeugdhulp onze regio enorm zou helpen om een succes te maken
van deze decentralisatie.
Graag nodigen wij u uit voor een herhalingsbezoek aan onze regio. We kunnen dan
verder praten over onze ervaringen, inzichten en behoeften. Daarnaast laten wij u
graag zien hoe onze jeugdhulpaanbieders met grote inzet en enthousiasme werken
aan innovatie en transformatie van de jeugdhulp.
Wij sturen een afschrift van deze brief aan de Tweede Kamercommissie VWS. Ook
Kamerleden zijn van harte welkom om nader kennis te maken met onze regio.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot mevrouw R.S. Somair via
rsomair@hollandrijnland.nl of 071 – 523 90 36.
Hoogachtend,
namens de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland

Mevrouw R.A. van Gelderen
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland
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Ons regionale beleidsplan heet ‘Hart voor de jeugd’ en kunt u lezen via:
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/06/2014_42205_Hart-voor-deJeugd_RijnlandB.pdf

