Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Dordrecht, 14 december 2017

INFORMATIEBRIEF VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Betreft: Verzoek vaststellen nota "Duurzaam investeren in onze Jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp ZuidHolland Zuid" en zienswijze op voorgestelde begrotingswijziging 2018

Geachte leden van het college,

Hierbij sturen wij u de nota "Duurzaam investeren in onze jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland
Zuid" (verder meerjarenperspectief).
Dit meerjarenperspectief is de opvolger van het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement (BRTA) voor de
komende beleidsperiode 2018-2022. Dit perspectief komt tegemoet aan de wens van raadsleden en
wethouders hebben geuit naar aanleiding van of in de zienswijzen op de begrotingswijziging 2017. De kern van
de zienswijzen is dat er stevig getransformeerd moet worden op alle niveaus (preventieve veld, de toegang en
de regionale specialistische zorgmarkt) en dat dit moet gebeuren op basis van een realistische begroting, met
meer sturingsmogelijkheden en een investering van middelen naar de voorkant.
De kosten voor de jeugdhulp laten de afgelopen jaren een stabiel beeld zien van ongeveer € 5,4 miljoen boven
Rijksbijdrage. Om in 2022 binnen de grenzen van dat budget te komen is een koppeling gemaakt tussen
inhoudelijke en financiële doelstellingen. Zonder invulling van die doelstellingen lukt het niet binnen dit budget
te komen. De komende periode wordt gewerkt vanuit het opgenomen bedrag in de begroting en wordt geen
open eind regeling voorgesteld. Hierdoor zal ook de komende periode sprake (kunnen) zijn van wachtlijsten en
cliëntenstops in de regio Zuid-Holland Zuid.
In dit meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die er toe moeten leiden dat de
jeugdhulp in onze regio transformeert en in een aantal jaar binnen de financiële kaders van de Rijksbijdrage
komt. Het uitgangspunt voor de komende periode verschuift nadrukkelijk naar de ‘voorkant’ waarmee voor de
lokale overheid meer sturingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden ontstaan. De interventies liggen op 3
niveaus, te weten de gemeenten voor het (preventieve) voorveld, de Stichting Jeugdteams, gemeenten en SOJ
voor de toegang en de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) voor de specialistische jeugdhulp in de
regionale zorgmarkt. Uiteraard hebben de interventies een duidelijke relatie waardoor een integrale
benadering van belang is.
Daarnaast worden in dit meerjarenperspectief ook enkele beloften ingelost die zijn gedaan in het verbeterplan
van de SOJ. In het meerjarenperspectief wordt gebruik gemakt van een beperkte set aan doelstellingen voor
transformatie waar kwalitatief (outcome) en kwantitatief krachtig op gestuurd en gemonitord gaat worden.
Daarnaast wordt aan de hand van de inmiddels zeer uitgebreide set aan data ook een eerste uitgebreide
analyse van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid gedaan (zie bijlagen bij het meerjarenperspectief) en wordt er
zowel financieel als inhoudelijk de komende jaren de beweging naar de voorkant gemaakt.
Dit is het regionale beleidskader voor de komende periode. De gemeenten zullen zit regionale kader in de
eerste helft van 2018 aanvullen met een lokaal plan van aanpak waarin ze aangegeven op welke wijze ze de
hier geformuleerde doelstellingen gaan realiseren.
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Voor het jaar 2018 wordt een begrotingswijziging van € 5,4 miljoen voorgesteld. In het meerjarenperspectief
wordt een doorkijk gegeven naar de investeringen en extra middelen die de komende jaren (afbouwend) nodig
zijn. Het gebruik van jeugdhulp en de resultaten van de interventies uit dit meerjarenperspectief zijn echter
afhankelijk van veel factoren en daardoor lastig te voorspellen. We zullen de resultaten die we behalen in de
uitvoering van dit meerjarenperspectief en de genoemde doelstellingen dus jaarlijks tegen het licht moeten
houden en waar nodig financieel en in doelstellingen aanpassen. Dit betekent dat we u jaarlijks aan de hand
van deze actuele gegevens een voorstel zullen doen voor een begrotingswijziging.
Wij verzoeken u deze brief ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad, het meerjarenperspectief ter
vaststelling aan te bieden en de gemeenteraad te verzoeken om zienswijze op de voorgestelde
begrotingswijziging 2018.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & jeugd.
De secretaris,

De voorzitter,

K.J. van Hengel

C.M.L. Lambrechts
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