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RAADSINFORMATIE

inzake ontwikkelingen jeugd Q4

Samenvatting
Met deze brief informeren wij u over de lokale opdracht 2017 voor de Dordtse
jeugdteams, de integrale opdracht 'implementatie sterke basis in de wijk en de
rapportages over het derde kwartaal van 2016 van de Serviceorganisatie Jeugd
en de Stichting Jeugdteams. Ook ontvangt u de tweede bestuursrapportage van
de Serviceorganisatie, de stand van zaken (van de wachtlijsten) bij Veilig Thuis en
het inspectierapport 'Casusonderzoek Zuid-Holland Zuid, Onderzoek naar aanleiding
van het overlijden van twee kinderen in de regio ZHZi.

Inleiding
Conform afspraak informeren wij u elk kwartaal over actuele ontwikkelingen in het
jeugddomein. Op 23 augustus 2016 heeft u de vorige brief in dit kader ontvangen.
Doelstelling
Informeren van de gemeenteraad over actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid.

Stand van zaken/de feiten
Lokale opdracht Dordtse Jeugdteams 2017
Het college heeft de lokale opdracht 2017 voor de Dordtse jeugdteams vastgesteld. U
treft deze aan in de bijlage. De opdracht is afgestemd met de Serviceorganisatie en
de Stichting Jeugdteams en zal begin volgend jaar naar het AB worden gestuurd,
wanneer ook de regionale opdracht gereed is. De lokale (Dordtse) en regionale (ZHZ)
opdracht zijn aanvullend op elkaar.
In uw commissie Sociale Leefomgeving is op 29 november jl. uitgebreid stilgestaan
bij de Sociale Ontwikkelagenda en in het bijzonder bij het onderdeel Sterke Basis in
de Wijk. Hieraan voorafgaand heeft u de raadsinformatiebrief ontvangen over de visie
Sterke Basis in de Wijk en de doorontwikkeling van de sociale teams en jeugdteams
tot integrale wijkteams (dossier 1750526). De lokale opdracht voor de jeugdteams is
een doorvertaling van deze informatie, met als aanvulling enkele inhoudelijke
speerpunten.
De opdracht is grotendeels gelijk aan de opdracht die de vier partijen die samen de
'alliantie sociale teams' vormen, hebben gekregen in het kader van hun
subsidieaanvraag voor 2017. Hoewel er sprake blijft van twee afzonderlijke
geldstromen gaat het om een integrale, gezamenlijke verantwoordelijkheid. In dit
kader zijn beide opdrachten doorvertaald naar één integrale opdracht 'implementatie
sterke basis in de wijk' (zie bijlage). Hiermee borgen we symbolisch de integraliteit in
de sturing.
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Tweede burap Serviceorganisatie 2016
Bij de vorige raadsinformatiebrief over ontwikkelingen in het jeugddomein
(dossier 1773487) heeft u de eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie
van 2016 (met knoppennotitie) ontvangen. Vooruitlopend op de vaststelling in het AB
van 15 december a.s. sturen wij u bijgaand alvast de tweede bestuursrapportage toe
(op 3 november besproken in het DB). Hierin worden de financiële exploitatie van
januari tot en met augustus en de prognose voor het gehele jaar 2016 met
risicoparagraaf toegelicht.
Voorafgaand aan de tweede bestuursrapportage is een productie uitvraag over
januari tot en met augustus gedaan inclusief prognose voor 2016. Hieruit bleken
zowel onder- als overbestedingen. Onderbestedingen bij zorgaanbieders worden
zoveel mogelijk aangewend voor aanbieders met een ontoereikend budget.
De Serviceorganisatie prognosticeerde bij haar eerste bestuursrapportage knelpunten
ter hoogte van C 1,5 miljoen. Door onzekerheden rondom deze prognose zijn deze
knelpunten niet vertaald in een aangepaste begroting en/of een hogere
gemeentelijke bijdrage. Productieopgaven en prognoses van zorgaanbieders zijn
namelijk niet altijd betrouwbaar gebleken. Daarnaast blijven declaraties sterk achter,
ondanks het stopzetten van voorschotten. Dit heeft een negatieve impact heeft op de
sturing en de voorspelbaarheid. De Serviceorganisatie kreeg wel informele
toestemming om deze knelpunten op te lossen.
Inmiddels is de verwachte overschrijding C 1,2 miljoen. Er is ook nu voor gekozen om
deze prognose nog niet te vertalen in een hogere gemeentelijke bijdrage. De
Serviceorganisatie stelt voor om eventuele tekorten te verrekenen bij haar
jaarrekening 2016.

Stand van zaken Veilig Thuis
U bent in de afgelopen maanden nauwkeurig geïnformeerd over de stand van zaken
van de wachtlijsten bij Veilig Thuis en de maatregelen die zijn genomen om deze snel
te verminderen. In de bijlage treft u de meest recente stand van zaken aan. Na de
extra investeringen is de formatie sinds 1 oktober jl. op volle sterkte. In oktober jl. is
ook een aanzienlijk deel van de wachtlijst weggewerkt. In november jl. is weer
sprake van een geringe toename door een piek in het aantal meldingen. De
verwachting van Veilig Thuis is dat de wachtlijsten aan het einde van het jaar volledig
zijn weggewerkt.
Op 31 oktober jl. bent u per wethoudersbrief geïnformeerd over de adviesnota en het
adviesrapport over de breedte van het takenpakket van Veilig Thuis. Tijdens de
bespreking van deze stukken in de vergadering van het AB op 27 oktober jl. is
besloten om twee positioneringsvarianten uit te werken: nieuwe stichting en
onderdeel van de gemeenschappelijke regeling DG8d. Naar verwachting besluit het
AB op 15 december a.s. over de definitieve positionering.
Het AB heeft op 27 oktober jl. tevens besloten om het capaciteitsprobleem van Veilig
Thuis op te lossen door extra budget beschikbaar te stellen bij het vaststellen van de
begroting van de Serviceorganisatie voor 2017. De specifieke besluitvorming hierover
wordt ook verwacht op 16 december a.s..

Inspectierapport
Op 27 oktober jl. is door de gezamenlijke Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg
het rapport 'Casusonderzoek Zuid-Holland Zuid, Onderzoek naar aanleiding van het
overlijden van twee kinderen in de regio ZHZ'gepubliceerd (zie bijlage). De
inspecties onderzochten het handelen van de organisaties en professionals die
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betrokken waren bij de hulpverlening aan de twee gezinnen. De inspecties oordelen
dat in beide cases:
- onvoldoende integraal is gewerkt;
- de veiligheid en ontwikkeling van kinderen onvoldoende voorop heeft gestaan: er

was onvoldoende helder wat van ieder verwacht werd ten aanzien van het zicht
houden op de veiligheid van de kinderen;
- Veilig Thuis onvoldoende concrete afspraken heeft gemaakt.
De focus van de hulpverlening aan volwassenen dient ook gericht te zijn op diegenen
voor wie deze volwassenen de verantwoordelijkheid dragen. De inspecties oordelen
dat dit onvoldoende is gebeurd; de hulpverleners in beide gezinnen hebben niet
systematisch ingeschat wat het effect was van de ouderproblematiek op de veiligheid
van de kinderen.
De inspecties vinden verbetering nodig op de volgende punten:
- Tussen Veilig Thuis, het lokale veld en de gespecialiseerde zorg dienen de
samenwerking, afstemming, verantwoordelijkheden en verwachtingen helder te
worden uitgewerkt en hier moet naar worden gehandeld.
- GGZ-instellingen moeten een inhoudelijk volledige kind -check uitvoeren met een
risicotaxatie. Vervolgens dienen zij systematisch de risico's te blijven inschatten en
te handelen volgens de geldende meldcodes.
- De huisartsen(posten) moeten bij fysieke klachten altijd actief de daarvoor

geldende test uitvoeren.
- Het Algemeen Maatschappelijk Werk moet altijd nagaan of de problematiek van de

volwassene(n) een actueel risico vormt voor de kinderen en daarnaar handelen;
het belang van de kinderen moet altijd voorop staan.
Van de betrokken instellingen verwachten de inspecties binnen drie maanden
verbeterplannen met concrete maatregelen. De inspecties beoordelen vervolgens of
de verbeterplannen volledig, realistisch en ambitieus zijn. Dit betekent dat de
inspecties beoordelen of de maatregelen gericht zijn op de geconstateerde
tekortkomingen, of het plan voldoende waarborgen bevat om te kunnen slagen en of
er voldoende vaart zit in de aanpak van de tekortkomingen. De inspecties volgen de
verbeteringen vervolgens in het reguliere toezicht.
Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de randvoorwaarden voor het
integraal samenwerken. Zij moeten zorgen dat er onderlinge, concrete afspraken
worden gemaakt. Gelet op het feit dat de 17 gemeenten taken hebben overgedragen
aan de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ hebben beide
gemeenten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 oktober jl. het
voorstel neergelegd om het proces ter verbetering van integraal werken in
gezamenlijkheid in te steken. Het Algemeen Bestuur heeft hiermee ingestemd en
besloten tot een gezamenlijke aanpak. In de bijlage treft u de procesbrief aan die
betrekking heeft op deze regionale aanpak.
Op het moment dat de verbeterplannen door de inspecties zijn goedgekeurd zullen
wij u hierover nader berichten.
Overig
- In de bijlage treft u de rapportages van de Serviceorganisatie en de Stichting
Jeugdteams aan over het derde kwartaal van 2016.
- De verbinding tussen jeugdhulp en huisartsen verloopt steeds beter. Het traject
dat was gericht op het aanjagen van deze verbinding is afgerond en de partijen
werken nu aan een duurzame invulling van de samenwerking.
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- Formeel loopt het Dordts Collectief tegen Kindermishandeling aan het einde van

het jaar af. We zijn met de deelnemende partijen in gesprek over een integrale
Dordtse aanpak tegen kindermishandeling. Naast het belang van scherpte in rollen
en verantwoordelijkheden zijn hiervoor in ieder geval de volgende inhoudelijke
prioriteiten benoemd: preventie vechtscheidingen, borging expertise in het
onderwijs en investeren in kwetsbare zwangeren.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
- lokale opdracht stichting jeugdteams Dordrecht 2017;
- integrale opdracht 'implementatie sterke basis in de wijk';
- rapportage Serviceorganisatie Jeugd Dordrecht 2016 Q3;
- bijlage bij rapportage Serviceorganisatie Jeugd 2016 Dordrecht Q3;
- rapportage Stichting Jeugdteams Dordrecht 2016 Q3 2016;
- toelichting bij rapportage Stichting Jeugdteams Dordrecht 2016 Q3 2016;
- tweede burap 2016 Serviceorganisatie Jeugd;
- stand van zaken wachtlijsten Veilig Thuis per 18 november 2016;
- inspectierapport 'Casusonderzoek Zuid-Holland Zuid, Onderzoek naar aanleiding
van het overlijden van twee kinderen in de regio ZHZ';
- procesbrief regionale aanpak na casusonderzoek.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en 11ki thouders
de secretaris,
de bur meester

M.M. van der Kraan
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