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inzake Stand van zaken uitvoering jeugdhulp

Samenvatting
Graag nemen wij u mee in de laatste stappen die wij gezet hebben om per
1 januari 2015 gereed te zijn voor de uitvoering van de jeugdhulp. We blikken
eerst kort terug op de kaders die uw raad in 2014 heeft gesteld voor de uitvoering
van de jeugdhulp.
Vervolgens informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot
de thema's herschikking budget Bureau Jeugdzorg, financieel kader, het
calamiteitenplan, nadere regels en beleidsregels bij de Verordening Jeugdhulp en
de opdracht aan de Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid voor de Organisatie en
samenstelling Jeugdteams.
Daarnaast informeren wij u over het resterend jeugdhulpbudget en de lokale
uitvoeringsagenda Jeugd. Dordrecht heeft als maatschappelijk doel gesteld dat
jeugdigen gezond en veilig opgroeien en kansen krijgen om zich te ontwikkelen en
naar vermogen mee te kunnen doen. We hebben ons als doel gesteld om te komen
tot vernieuwing van het jeugdstelsel. We veronderstellen dat versterking van
preventie en lichte ambulante hulp leiden tot een afname van het beroep op en de
kosten van dure vormen van jeugdhulp. Met de lokale uitvoeringsagenda Jeugd
willen wij deze vernieuwing gaan realiseren.
1. Wat is de aanleiding?
Om per 1 januari 2015 klaar te zijn voor de uitvoering van de jeugdhulp in de regio
Zuid-Holland Zuid is er in het afgelopen jaar de nodige gezamenlijke inspanning
verricht. Hieronder blikken wij terug op de beleidsstukken waar u in 2014 mee heeft
ingestemd en waarin de kaders zijn gesteld.
Op 28 januari 2014 heeft u ingestemd met de schaal waarop we de
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (verder Serviceorganisatie) wilden
organiseren en welke taken we in deze Serviceorganisatie willen organiseren.
Daarnaast werd in dit voorstel gevraagd om uw instemming om het inrichten van
deze Serviceorganisatie te starten en daarvoor middelen beschikbaar stellen.
Op 4 februari 2014 is het Beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht door u
vastgesteld waarin de kaders voor de uitvoering van de jeugdhulp staan.
Op 24 juni 2014 heeft u, vanuit uw kaderstellende bevoegdheid, de Sturingsnotitie
Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid vastgesteld en heeft u kennis genomen van het
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inrichtingsplan van de Serviceorganisatie. Hierin is de inrichting van de
Serviceorganisatie en de daaraan gekoppelde sturing verder uitgewerkt.
Op 14 oktober 2014 is het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (BRTA) door
u vastgesteld. Het BRTA bevatte een aantal beleidsmatige kaders in aanvulling op
het Beleidsplan jeugdhulp. Ook bevatten het BRTA een regionaal financieel
verdeelmodel op basis van het definitieve macrobudget en de uitgangspunten uit
het beleidsarme Regionale Transitie Arrangement (RTA) van oktober 2013. Het
BRTA vormt de basis voor het inkoopproces van de jeugdhulp.
In december 2014 lagen zowel de Verordening Jeugdhulp als de derde wijziging van
de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&.J) ter
vaststelling in uw raad. In het Beleidsplan Jeugdhulp en het BRTA zijn de kaders
gesteld voor die zijn vertaald in de Verordening. Voor de wijziging van de GR DG&J
zijn de kaders gesteld in de Sturingsnotitie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.
Met het vaststellen van deze kaders is Dordrecht gereed voor de uitvoering van de
jeugdhulp per 1 januari 2015.
2. Wat willen we bereiken?
In het BRTA werd ingegaan op wat we met het jeugdbeleid in het algemeen en
specifiek voor de jeugdhulp willen bereiken.
Als algemene maatschappelijke doelen van jeugdbeleid zijn geformuleerd:

1. Jeugdigen in ZHZ groeien gezond en veilig op.
2. Jeugdigen krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te

kunnen doen.
Daarnaast de volgende specifieke doelen voor jeugdhulp:

3. Jeugdhulp (in al zijn geledingen) zorgt ervoor dat problematiek afneemt.
4. Cliënten zijn tevreden over de hulp en er is zo weinig mogelijk uitval uit aanbod.
Ook zijn er doelen geformuleerd voor de realisatie en vernieuwing van het
jeugdhulpstelsel:

5. Versterking van preventie en licht ambulante hulp leiden tot een afname van het
beroep op en de kosten van dure vormen van jeugdhulp.
6. 100% van de gezinnen met meervoudige (complexe) problematiek binnen het
jeugddomein wordt geholpen volgens de methodiek 1 gezin, 1 plan,
1 begeleider.
Tot slot hebben we een financieel doel geformuleerd:

7. Vanaf 1 januari 2015 worden alle gedecentraliseerde jeugdhulptaken uitgevoerd
binnen de gebundelde rijksmiddelen van de 17 gemeenten.
3. Wat gaan we daarvoor doen?

Herschikking budget Bureau Jeugdzorg (BJZ)
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Met BJZ dienden over de positionering van enkele taken nog nadere afspraken
gemaakt te worden voor 2015. In ambtelijk overleg met BJZ is de afspraak gemaakt
dat, onder voorbehoud van besluitvorming in de individuele colleges, in 2015 naast
de onderzoeksfunctie, ook de advies- en meldfunctie van het huidige Advies en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) bij de Gecertificeerde Instelling wordt
gepositioneerd.
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Daarnaast worden het Crisis Interventie Team (CIT) en het Jeugd Preventie Team
(JPT) in 2015 ondergebracht bij de Gecertificeerde Instelling. De reden hiervoor is
dat er op dit m om ent nog geen onderbouwde keuze kan worden gemaakt over de
definitieve invulling en positionering van deze taken. Het onderbrengen van het CIT
en JPT in 2015 bij de Gecertificeerde Instelling, leidt tot een herschikking binnen het
eerder toegezegde maximale budget.

Financiële notitie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
Uw raad is geïnformeerd over het advies van de kwartierm aker over de vorming van
het wettelijk verplichte Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(Veilig Thuis). Hierin werd gewezen op de ongewenste effecten van de relatief
omvangrijke korting. Minder budget voor de AMK-functie betekent m inder capaciteit
voor het doen van onderzoek en geven van advies.
Naast dit risico, is bij de voorbereidingen en contractering in de tweede helft van
2014 gebleken dat voor een goede werking van het nieuwe stelsel van de jeugdhulp
een aantal extra uitgaven gewenst is. Deze uitgaven zijn ten tijde van het opstellen
van het BRTA niet voorzien. Omdat het jeugdhulpbudget volledig wordt aangewend
voor 2015 overeenkom stig het regionale verdeelmodel, is er op dit mom ent
regionaal geen budget meer beschikbaar om deze extra uitgaven te financieren. Het
streven is om deze extra uitgaven vanaf 2016 uit het regionale jeugd hulpbudget te
doen.
De extra uitgaven concentreren zich op het domein van de gedwongen jeugdhulp.
Het betreft het voorzitterschap van de jeugdbeschermingstafel en de
jeugdreclasseringstafel en daarnaast het koppelen van vrijwilligers aan gezinnen
met een jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze extra uitgaven dragen bij aan het
voorkomen of verkorten van kostbare maatregelen jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Dit is een belangrijk doel van de gewenste transformatie van de
jeugdhulp.
Daarom is het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling verzocht
voor 1januari 2015 toestem ming te verlenen voor overschrijding van het regionale
de regio Zuid-Holland Zuid. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Risico/extra uitgave
AM K - f u n c t i e

Bedrag (in C)
650.000

Be s c h e r m i n g s t a f e l

85 . 7 0 0

)eugdtafel

15 . 0 0 0

Pi l o t V e i li g T h u i s

70 . 00 0

Totaal

82 0 .7 0 0

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd is voorgesteld de
actualisatie van het risicoprofiel vast te stellen en als gevolg daarvan ermee in te
stemm en dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ de extra verplichtingen van in totaal

Voor het waarborgen van de AMK-functie, ten behoeve van een veilig thuis voor
overgangsperiode kan extra capaciteit worden ingezet voor de AMK-functie en kan
sam en met de jeugdteams/sociale team s worden toegewerkt naar een situatie
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waarin de jeugdteams met advies vanuit de AMK-functie meldingen kunnen
voorkomen en zo de korting opvangen.
Hieraan is de voorwaarde gesteld dat Veilig Thuis binnen twee maanden een plan
van aanpak maakt voor 2015 waarin op basis van monitoring, analyse en de
voldoet voor het uitvoeren van de AMK-functie in 2015. In de eerste helft van 2015
zal de Serviceorganisatie de uitvoering van de transformatie van de AMK-functie en
de uitputting van het budget monitoren.
Omdat we op dit moment over onvoldoende betrouwbare gegevens beschikken om
vooraf een reële inschatting te maken van het gebruik en de kosten van de
jeugdhulp in 2015 en daarmee van de onder- of overschrijding van het beschikbare
regionale jeugdhulpbudget, is het Algemeen Bestuur voorgesteld om op basis van
monitoring door de Serviceorganisatie na het eerste kwartaal 2015 een prognose
van de uitputting van het budget in 2015 te agenderen en zo nodig afspraken te
maken over bijsturing.
Uiteraard zal de Serviceorganisatie zich maximaal inspannen om te zorgen dat
ondanks de extra uitgaven in 2015 de uitvoering van de regionale jeugdhulptaken
binnen het totaal beschikbare regionale jeugdhulpbudget gebeurt, met inachtneming
gemeenten hebben in hun lokale risicomanagement rekening gehouden met de
omvang van dit risicoprofiel.

CalamiteitenDlan
De uitvoering van de Jeugdhulp is bij 4 partijen belegd; de gemeenten, de
Serviceorganisatie Jeugdhulp ZHZ, de Stichting Jeugdteams en de regionale
zorgmarkt. Deze partijen spelen allemaal een rol als het gaat om zorg aan jeugd. Bij
het voordoen van een calamiteit is het dan ook belangrijk dat iedere partij zijn
verantwoordelijkheden kent.
Hiervoor is een kadernotitie Calamiteitenplan )eugdhulp Zuid-Holland Zuid
opgesteld. Hierin zijn de beleidskaders, zoals een beschrijving van de definitie van
calamiteit en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken actoren,
uitgewerkt. Het werkproces Calamiteitenplan )eugdhulp Zuid-Holland Zuid bevat een
concrete uitwerking van de processtappen en wat gemeenten zelf nog moeten
regelen.

Nadere regels en Beleidsregels bil de Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Bij de besluitvorming door het college op basis van de Verordening Jeugdhulp
dienen de nodige afwegingen te worden gemaakt. De Verordening biedt op dat punt
soms veel ruimte. Het is van belang om binnen deze ruimte heldere afwegingen te
kunnen maken. Door dat vast te leggen in beleidsregels weet iedereen (gemeente
en burgers) wat de afspraken zijn.
Het belangrijkste onderdeel van de nadere regels is een uitwerking over de
toekenning en de hoogte van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Hierin is
opgenomen wanneer iemand in aanmerking komt voor een PGB. Ook is vastgelegd
hoe hoog het bedrag is wat men in de vorm van een PGB kan krijgen. En hoe zorg
uit het sociale netwerk kan worden ingezet op basis van een PGB.
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In de beleidsregels staat opgenomen op grond waarvan een PGB kan worden
geweigerd, hoe verantwoording over het PGB zal geschieden en de kwaliteitseisen
die gesteld kunnen worden aan de PGB hulpaanbieder.

Opdracht aan Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid
De gemeente Dordrecht heeft de Serviceorganisatie het mandaat gegeven om voor
de gemeente Dordrecht drie Jeugdteams te formeren. De Serviceorganisatie geeft
op basis van dit mandaat, de Stichting ieugdteams Zuid Holland Zuid de opdracht
de jeugdteams in Dordrecht te vullen met door de Stichting te rekruteren
jeugdhulpprofessionals.
Omdat de transitie en transformatie van de Jeugdzorg een andere werkwijze vraagt
van professionals, hecht de gemeente Dordrecht sterk aan nauwe betrokkenheid bij
de werving en selectie door de Stichting en bij de inrichting van de service die de
jeugdteams van de serviceorganisatie gaan ontvangen. Immers, middels het
gegeven mandaat blijft de gemeente Dordrecht vanaf 1 januari 2015
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde jeugdzorg.
In de opdracht die is bijgevoegd bij deze raadsinformatiebrief, is de
opdrachtverlening aan de Serviceorganisatie geformuleerd. Er is een algemene
opdracht geformuleerd, waarbij maximale uniformiteit wordt gerealiseerd en
tegelijkertijd voldoende ruimte wordt geboden voor een lokale inkleuring. Deze
opdracht past bij de huidige fase van transitie: de kaders zijn vastgesteld en de
inrichtings- en implementatieplannen worden uitgevoerd. Maar in de uitvoering
zullen alle partijen nog veel onbekende zaken tegenkomen. De opdrachtverlening
zal in 2015 dan ook herijkt en verrijkt worden.

Resterend jeu gdhulpbudget en de lokale uitvoerinasagenda Jeugd
Wij informeren u over een voorstel tot verdeling van het resterend jeugdhulpbudget
over de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid, die dit budget naar lokaal inzicht
kunnen bestemmen. Het eerder door u vastgestelde Beleidsrijk Transitie
Arrangement (BRTA) bevatte onder andere een afspraak over het regionaal
financieel verdeelmodel, waarin de bestemming en verdeling van het macrobudget
is geregeld. Na aftrek van het benodigde budget voor jeugdhulp en de uitvoering,
voor een lokale impuls.
Bij de bestemming van dit budget houden we rekening met de afspraak dat de
17 gemeenten in het kader van regionale solidariteit zorg dragen voor "dijken op
deltahoogte". Hiermee wordt gedoeld op het niveau van de lokale
basisvoorzieningen vanwege de relatie tussen deze voorzieningen en het beroep op
de regionale zorgmarkt. Dordrecht creëert samen met de andere gemeenten een
lerend stelsel met maximale transparantie over de inzet en financiering van de
basisvoorzieningen. In 2015 wordt een onderzoek gestart om met en van elkaar te
leren (wat is bijvoorbeeld de beste manier om de basisvoorzieningen te positioneren
en welke basisvoorzieningen zijn minimaal noodzakelijk?).
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Op basis van dit onderzoek maken de 17 gemeenten voor 2016 op hoofdlijnen
afspraken over de noodzakelijk aanwezige voorzieningen in elke gemeente, rekening
houdend met de verschillende lokale situaties. Overigens wordt de uitkomst van het
onderzoek ook betrokken bij het voorstel voor het regionale verdeelmodel voor
2016; zo is eerder gesproken over een geleidelijke toename van het budget voor
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een lokale impuls (ten koste van het budget voor de jeugdteams en regionale
zorgmarkt).
Wij willen het resterende budget in 2015 lokaal inzetten. Hierbij valt te denken aan
preventieve activiteiten ter vermindering van de druk op de jeugdhulp, schrijnende
casussen, grensgevallen in het sociale domein of lokale uitvoeringskosten van
jeugdhulp. Hiervoor stellen wij een lokale uitvoeringsagenda Jeugd op. In het eerste
kwartaal van 2015 onderzoeken wij hoe de preventieve ondersteuning in Dordrecht
geoptimaliseerd kan worden.
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Wij informeren u in het tweede kwartaal van 2015 over de lokale uitvoeringsagenda
Jeugd waarin we uitwerken hoe de preventieve ondersteuning in Dordrecht
geoptimaliseerd kan worden.
4. Wat mag het kosten?
de meicirculaire 2014.
de gemeente Dordrecht, als onderdeel van het risico decentralisaties" zoals
omschreven in de Begroting 2015.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
- Financiële notitie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
- Actualisatie risico-inventarisatie jeugd Zuid-Holland Zuid;
- Kadernotitie Calamiteitenplan Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
- Werkproces Calamiteitenplan Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
- Bijlage 1 bij Kadernotitie Calamiteitenplan: actoren en te ondernemen acties
- Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht;
- Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Dordrecht;
- Opdracht Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Vxothouders
j de secretaris
de bur meester

M.M. van der Kraan
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