Dordrecht
Retouradres: Postbus 8

3300 AA DORDRECHT

Gemeentebestuur

Aan

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

de gemeenteraad

T 14078
F (078) 770 8080

www.dordrecht.nl

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma

13 maart 2018
STD/2035386
Jeugd en Onderwijs

Bijlage(n)

12

Betreft

raadsinformatie

Contactpersoon

S.F. Oosterhof
T (078) 770 4743
E sf.oosterhof@dordrecht.nl

inzake ontwikkelingen jeugd Q4 2017

Samenvatting

Met deze brief informeert het college u over de laatste kwartaalrapportage van
2017 van de Serviceorganisatie Jeugd en de Stichting Jeugdteams. Ook bevat de
brief informatie over:
- de tweede bestuursrapportage van 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd;
- het regionale basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 2018-2020 en de
bestuursopdracht richting aanbesteding van de JGZ vanaf 2020;
- stand van zaken besluitvorming vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Dienst Gezondheid & Jeugd;
- de opdracht van de gemeente Dordrecht aan de Sociale Wijkteams 2018;
- de uitvoering van de motie 'uitvoering Verordening Jeugdhulp conform
afspraken';
- de uitkomsten van en het vervolg op het kwalitatieve onderzoek onder
jeugdprofessionals.
Zoals toegezegd in de brief Q3 (ris 2030915) ontvangt u bij deze brief ook de
rapportage van het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Over de inhoud bent u in
die brief al geïnformeerd, dus we zullen in deze brief niet opnieuw op de resultaten
ingaan.
Inleiding

Conform afspraak informeert het college u elk kwartaal over actuele ontwikkelingen
in het jeugddomein. Met deze brief sluiten we het jaar 2017 af op de wijze die u
van ons gewend bent, namelijk met de kwartaalrapportages van de
Serviceorganisatie Jeugd en de Stichting Jeugdteams en een overzicht van andere
actuele ontwikkelingen. We zijn met uw commissie en de Serviceorganisatie Jeugd
in gesprek over hoe we u in 2018 op een meer optimale wijze kunnen informeren
over cijfers en ontwikkelingen. Uw commissie Sociale Leefomgeving heeft in dit
kader op 17 januari 2018 een eerste uitwerking besproken van de resultaten van
de bijeenkomst 'sturing op het sociaal domein' op 6 december 2017.
Het college is zich ervan bewust dat er (wederom) relatief veel bijlagen bij deze
brief zijn gevoegd. Enerzijds gaat het om toegezegde informatie en anderzijds om
stukken waarvan wij vinden dat u (en aanstaande nieuwe raadsleden) hierover
moet kunnen beschikken. Deze brief kunt u zien als oplegger en bevat de
'highlights' uit de bijlagen. Bij de dóórontwikkeling van de informatievoorziening
streven we ernaar om het aantal bijlagen verder te beperken. We werken in dit
kader onder meer aan een helder dashboard (3D), waarin we kerninformatie op
bondige wijze inzichtelijk willen maken.
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Doelstelling

Informeren van de gemeenteraad over actuele ontwikkelingen in het jeugddomein.
Stand van zaken/de feiten
Rapportages vierde kwartaal 2017

In de bijlage treft u de kwartaalrapportages over het vierde kwartaal van 2017, met
daarbij de toelichtende memo's van de Stichting Jeugdteams en de
Serviceorganisatie. De rapportages bieden een helder overzicht van de recente
cijfermatige ontwikkelingen. We pikken er in deze brief enkele uit, waarbij we
eerder met uw commissie Sociale Leefomgeving hebben afgesproken daarbij in
ieder geval aandacht te schenken aan de onderwerpen klanttevredenheid en
wachtlijsten.
Op de budgetuitputting gaan we hier niet opnieuw in, aangezien daar recent op
verschillende wijzen al informatie over is uitgewisseld. U heeft op 20 februari 2018
in uw zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging voor 2018 (ris 2068816)
ook een standpunt ingenomen over de wijze waarop u gedurende dit jaar
geïnformeerd wilt blijven.
Algemeen
Op 1 januari woonden er 23.513 jeugdigen tot 18 jaar in Dordrecht. In het vierde
kwartaal krijgen 2.734 unieke jeugdigen op enige wijze een vorm van jeugdhulp.
Hiervan doen 2.304 jeugdigen een beroep op een (of meerdere) individuele
voorziening(en). Van de 430 jeugdigen met alleen een algemene voorziening
worden er 411 geholpen door een jeugdprofessional en krijgen er 19 een EED
behandeling (dyslexie).
In het vierde kwartaal is in Dordrecht 35% van het aantal doorverwijzingen naar
een individuele voorziening via het jeugdteam verlopen, 43% via een medisch
verwijzer en 22% via een Gecertificeerde Instelling.
In het vierde kwartaal was er sprake van 726 unieke meldingen bij
jeugdprofessionals van de Stichting leugdteams (niveau Zuid-Holland Zuid),
waarvan de meeste via de cliënt zelf of het netwerk (242), het voorveld (188, o.a.
JGZ, onderwijs, sociaal wijkteam) en de veiligheidsketen (175, o.a. Veilig Thuis en
politie) verlopen. Meldingen zijn beduidend minder vaak afkomstig van een medisch
verwijzer (41), een jeugdhulpaanbieder (29) of een gecertificeerde instelling (14).
Een analyse van de instroom laat zien dat de instroom in Specialistische GGZ het
hoogst is met 39%, gevolgd door Jeugd en Opvoedhulp (17%), Basis GGZ (14%),
PGB en AWBZ (11%) en Gecertificeerde Instelling (8%). Ten opzichte van een
kwartaal eerder valt vooral de stijging op van de instroom in Specialistische GGZ
(39% versus 26%) en de daling van de instroom in de AWBZ (11% versus 22%).
Instroom richting Specialistische GGZ verloop voor driekwart via een medisch
verwijzer.
De kostenverdeling over 2016 (declaraties vrijwel volledig) laat een heel ander
plaatje zien. Het financiële zwaartepunt ligt bij Jeugd en Opvoedhulp (44%),
gevolgd door AWBZ (18%). De Basis GGZ en de Specialistische GGZ, waar dus veel
jeugdigen gebruik van maken, vormen gezamenlijk 14% van de totale kosten,
Gecertificeerde Instelling ook 14% en PGB 10%.
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Cliënttevredenheid
U bent in de Q3 brief inhoudelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het
jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. ü treft de definitieve rapportage bijgevoegd
aan.
De jeugdteams nemen tussentijds en bij het einde van een traject een vragenlijst
af bij hun cliënten. De klanttevredenheid ligt het gehele jaar op nagenoeg hetzelfde
niveau (8,3 in kwartaal 4).
Wachtlijsten
Er is een wachtlijst van 96 cliënten in Dordrecht. Over heel 2017 zien we een
gemiddeld aantal cliënten van rond de 95 met een wachttijd van circa 30 dagen.
In de rapportage van de Stichting leugdteams worden zorgen uitgesproken over de
te verwachten werkdruk in het jaar 2018. Dit kan gevolgen hebben voor de
wachtlijsten en wachttijden. De verwachte toename van de werkdruk van
professionals van het sociaal wijkteam heeft nadrukkelijk onze aandacht. Wij zijn
met hierover met de alliantie sociaal wijkteam en de Serviceorganisatie in gesprek.
Tweede bestuursrapportage 2017 Serviceorqanisatie Jeugd
U heeft op 20 februari 2018 uw zienswijze gegeven op de voorgestelde
begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd voor 2018. Het daarbij
voorgelegde financiële voorstel sluit aan op de situatie in 2017. Bijgevoegd
ontvangt u de tweede bestuursrapportage over 2017, waarin de financiële
exploitatie van januari tot en met augustus 2017 staat toegelicht en de prognose is
geformuleerd voor geheel 2017. Voor de zomer ontvangt u de definitieve
jaarrekening over 2017.
Voor 2017 wordt een tekort ten opzichte van de beschikbare rijksbijdragen
verwacht van ruim € 5,4 miljoen (5,4%). Het bedrag is exclusief de extra middelen
voor Veilig Thuis en conform de verwachting bij de eerste bestuursrapportage.
Na de vaststelling van de eerste bestuursrapportage op 6 juli 2017 heeft het
Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd (AB) u de voorgenomen
begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd. U heeft uw zienswijze op
26 september 2017 per brief verstuurd. De nota van reactie is bijgevoegd. Op
grond van de ontvangen zienswijzen is de begrotingswijziging ongewijzigd door het
AB vastgesteld op 2 november.
In de tweede bestuursrapportage wordt geconcludeerd dat de kosten voor de
regionale jeugdhulp in 2015, 2016 en 2017 ongeveer gelijk zijn (genormaliseerde
kosten gecorrigeerd voor prijsindexatie). Bij gelijkblijvende kosten is wel een groter
aantal jeugdigen voorzien van jeugdhulp in de tweede lijn. In het door u ontvangen
meerjarenperspectief jeugdhulp 2018-2022 is een scenario gepresenteerd over hoe
het huidige tekort van € 5,4 miljoen in de komende terug te dringen. Op 30 januari
2018 heeft uw commissie Sociale Leefomgeving besloten om het
meerjarenperspectief te agenderen na het aantreden van het nieuwe college en de
nieuwe gemeenteraad.
Jeugdgezondheidszorg: basispakket 2018-2020, bestuursopdracht 2020
Het AB heeft het inhoudelijke basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vastgesteld
(zie bijlage). Het college is positief over het resultaat, want dit sluit volledig aan op
onze lijn die wij eerder met u hebben gedeeld en die uw commissie ook heeft
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onderschreven. Het college heeft ingezet op een smal basispakket, waardoor we
lokaal zoveel mogelijk (financiële) afwegingsruimte behouden om optimaal aan te
kunnen sluiten op de vraag. Hiermee behouden gemeenten de middelen die
momenteel worden ingezet voor plustaken en andere preventieve interventies en
worden er in dit kader geen middelen overgeheveld naar de GR.
Het regionaal basispakket JGZ geeft inhoud aan het nieuwe Besluit Publieke
Gezondheid, waarvan het uitgangspunt is dat alle kinderen in Nederland hetzelfde
pakket krijgen aangeboden. Met het genomen besluit bestaat het pakket voor de
gemeenten in Zuid-Holland Zuid uit:
1. het aanbieden en de uitvoering van wettelijke contactmomenten;
2. de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
3. het Digitaal Dossier JGZ.
Aanvullende lokale afspraken tussen gemeenten en JGZ zijn hiermee niet
opgenomen in het voorstel en maken wij zelf met Careyn en/of andere aanbieders.
Hierbij gaat het om bijvoorbeeld opvoedondersteuning, WE, voorzorg en prezorg.
Ook de lokale aansluiting op sociale wijkteams en bijvoorbeeld het onderwijs is
geen onderdeel van het regionaal basispakket, maar lokaal maatwerk. Dit geeft de
ruimte om op de lokaal ingeslagen weg door te gaan.
Met ingang van 1 januari 2020 eindigt de huidige 'uitvoeringsovereenkomst
regionaal basispakket JGZ, gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland-Zuid
2018-2019'. Om de uitvoering van de JGZ te borgen heeft het AB een
bestuursopdracht verstrekt (zie bijgevoegd). Portefeuillehouder Lambrechts heeft
uw commissie Sociale Leefomgeving hierover op 17 januari 2018 mondeling
geïnformeerd. Met de bestuursopdracht worden de volgende resultaten bereikt:
- een door het AB geaccordeerde uitwerking van het gekozen scenario voor
positionering van de uitvoering van de JGZ in de vorm van een
adviesrapportage;
- een door het AB geaccordeerd implementatieadvies en een implementatieplan
onderliggend aan het gekozen scenario.
Op 29 maart 2018 zal het AB besluiten welk extern adviesbureau deze opdracht
gaat uitvoeren. Opdrachtgever is regionaal portefeuillehouder JGZ Jolanda de Witte.
Lokale gemeenten zijn bij de uitvoering betrokken vanuit een ambtelijke
werkgroep. Naar verwachting zal de bestuursopdracht na het zomerreces worden
afgerond.
Veilig Thuis
De gemeenteraad van Dordrecht heeft op 20 februari 2018 besloten om het college
toestemming te geven om de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Dienst Gezondheid & Jeugd vast te stellen en een zienswijze uit te brengen op de
begrotingswijzing 2018 van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Naar verwachting stelt
AB van de Dienst Gezondheid & Jeugd op 29 maart 2018 de begrotingswijziging
definitief vast. Hiermee wordt de besluitvorming rondom de positionering van Veilig
Thuis afgerond.
Motie 'uitvoering Verordening Jeuadhulp conform afspraken'
Op 19 december heeft u een motie aangenomen betreffende 'uitvoering
Verordening Jeugdhulp conform afspraken'. In deze motie verzoekt u het college
om:
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- Per direct stappen te ondernemen om te zorgen dat (a) bij afwijzing van een
aanvraag voor jeugdhulp een schriftelijke beschikking wordt afgegeven binnen de
in de Awb gestelde termijn en (b) een aanvraag voor een PGB bedoeld om hulp
in te schakelen van iemand uit het sociale netwerk, niet om die reden wordt
afgewezen.
- Voor de periode tot zomer 2018 een meldpunt in te richten bij de gemeente
Dordrecht ten behoeve van Dordrecht en de regio waar ouders zich kunnen
melden die ondanks voorgenomen beleid op bovengenoemde punten problemen
ervaren.
Over het eerste onderwerp heeft portefeuillehouder Rik van der Linden u al
geïnformeerd middels de memo 'Beantwoording vragen over het toeleidings- en
toegangsproces jeugdhulp'. Voor de volledigheid is deze memo nogmaals bij deze
raadsinformatiebrief gevoegd. In de memo doet de portefeuillehouder, mede
namens de Stichting Jeugdteams, het voorstel om op korte termijn met u over dit
onderwerp in gesprek te gaan. Het initiatief hiervoor ligt bij u.
Voor de organisatie van het meldpunt hebben we afspraken gemaakt met de
cliëntondersteuning van Contour de Twern. Samen met een cliëntondersteuner kan
de desbetreffende ouder nagegaan wat het vraagstuk is en welke stappen (samen)
gezet kunnen worden. Contour de Twern koppelt haar bevindingen terug aan de
gemeente, zodat we hier een analyse op kunnen maken en eventueel verbeteringen
kunnen doorvoeren. Stichting jeugdteams is geïnformeerd over deze werkwijze in
Dordrecht.
Op 11 januari 2018 hebben portefeuillehouder Rik Van der Linden en regionaal
portefeuillehouder jeugdhulp Jolanda de Witte gesproken met een afvaardiging van
de werkgroep raadsleden ZHZ. Er is toen afgesproken dat de ouders, die bij de door
hen georganiseerde bijeenkomst op 29 november 2017 aanwezig waren, benaderd
worden met de vraag of hun naam aan de portefeuillehouder van de betreffende
gemeente bekend mag worden gemaakt. De portefeuillehouder zal met deze ouders
vervolgens een gesprek organiseren. De inzet van deze gesprekken is niet het werk
van de jeugdprofessionals over te doen, maar op basis van de ervaringen van de
ouders na te gaan welke (3D) verbeterpunten er zijn in het systeem en wat deze
eventueel ook voor de concrete casussen voor mogelijkheden bieden. Inmiddels
zijn de namen doorgegeven worden de gesprekken gepland. Bij deze gesprekken
zullen ook cliëntondersteuning van Contour de Twern en een ambtenaar jeugd
aanwezig zijn.
Opdracht Sociale Wijkteams
In de bijlage treft u, net als in voorgaande jaren, de lokale opdracht voor de Sociale
Wijkteams aan. Dit is een van de resultaten van de opgave 'Sterke basis in de wijk'
van de Sociale Ontwikkelagenda. De opdracht is tot stand gekomen in
samenwerking met de betrokken organisaties, waaronder Stichting Jeugdteams. De
opdracht geeft een scherp beeld van opgaven en resultaten en hoe we deze meten.
Net als in voorgaande jaren is de lokale opdracht aanvullend op de regionale
opdracht van de Serviceorganisatie Jeugd aan de Stichting Jeugdteams. Deze is op
dit moment bijna afgerond en ontvangt u later.
In 2018 werken we, zoals geformuleerd in de opdracht, samen met de Sociale
Wijkteams en andere verbonden partijen aan de dóórontwikkeling van de teams, en
de toegang tot zorg en ondersteuning in bredere zin.
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Kwalitatief onderzoek werking ieuodprofessionals
Uw commissie Sociale Leefomgeving heeft verzocht om een onderzoek uit te voeren
met als hoofdvraag:
In hoeverre zijn de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams ZHZ in staat om
Dordtse jeugdigen zelfde juiste hulp en ondersteuning bieden, of hen toe te leiden
naar de juiste hulp?
Op 23 mei 2017 is in de commissie gesproken over de methodiek, waarna de
opdracht belegd is bij een externe onderzoeker. Het onderzoek is in
augustus/september 2017 uitgevoerd. Op 21 november heeft de commissie
gesproken over de resultaten van het onderzoek met als onderliggende vragen:
- In hoeverre levert de rapportage de gewenste informatie?
- Wat wil de commissie met deze resultaten doen?
De commissie heeft in die vergadering de wens uitgesproken voor een verdieping
van het onderzoek. De argumenten hiervoor zijn dat er dan een bredere
responsgroep wordt bereikt en er nog enkele aanvullende onderwerpen kunnen
worden voorgelegd. Over de uitvoering zijn inmiddels afspraken gemaakt met de
onderzoeker en Stichting Jeugdteams. In maart 2018 wordt een
focusgroepbijeenkomst georganiseerd met minimaal zes jeugdprofessionals van
Stichting Jeugdteams uit verschillende sociale wijkteams. Tijdens deze gesprekken
worden resultaten uit de eerste ronde ter verdieping voorgelegd en worden de
aanvullende vragen besproken.
Vooruitlopend op de resultaten van de verdieping ontvangt u bijgevoegd de
resultaten van het eerste deel van het onderzoek. Ook het management van
Stichting Jeugdteams heeft kennis genomen van deze rapportage.
Het college ziet in de bevindingen vooral aanknopingspunten voor de uitwerking
van het meerjarenperspectief en het lokale plan. Het college herkent veel
aandachtspunten en is blij te constateren dat hier over het algemeen al werk van
wordt gemaakt, zowel door Stichting Jeugdteams, als de Serviceorganisatie Jeugd
en de gemeente Dordrecht. Dit zien we terug in het meerjarenperspectief, maar
ook op de wijze waarop de Stichting uitvoering geeft aan het opgestelde
verbeterplan.
Wanneer de uitkomsten van de verdieping beschikbaar zijn zullen we de resultaten
bespreken met Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie Jeugd. Het college zal
een analyse maken van de uitkomsten en met uw raad in gesprek gaan over de
kansen en aandachtspunten die we zien.
Daarop vooruitlopend alvast een reactie op enkele punten:
- Overall. Het college herkent de betrokkenheid van professionals die onderdeel
uitmaken van een sterk netwerk en zich bewust zijn van hun uitdagingen, hier
(ook financieel) verantwoordelijk mee omgaan en ruimte pakken indien nodig.
Daarnaast zijn we blij dat de gesproken professionals over het algemeen positief
zijn over hun werkgever. De taakverdeling tussen jeugdprofessionals van
Stichting Jeugdteams en Serviceorganisatie Jeugd lijkt op basis van deze
resultaten op de juiste wijze in de praktijk te worden uitgevoerd.
- Cliëntondersteuning. U bent recent geïnformeerd over de organisatie van
cliëntondersteuning door Contour de Twern. Momenteel werkt men hard aan de

Pagina 6/8

Datum
Ons kenmerk

13 maart 2018
STD/2035386

communicatie. Contour de Twern voert continu het gesprek met de alliantie van
de Sociale Wijkteams over optimale aansluiting.
- Samenwerking breed Sociaal Wijkteam. De alliantie van de Sociale Wijkteams is
intensief bezig met het optimaliseren van de organisatie. De 0-100 teams zijn
pas per 1 januari gestart, dus hier is nog veel winst te halen. We blijven hierover
nauw betrokken via (bestuurlijke) overleggen.
- Aandacht voor preventie. We zien kansen om sociaal domein breed onze
preventie meer te richten, gerelateerd aan zorgvoorspellers en de impact die we
daar op kunnen hebben. Voor jeugd werken we specifiek aan een lokale agenda,
als verlengstuk van het regionale meerjarenperspectief. Hierin gaan we nader in
op de focus die we leggen op (vormen van) preventie. Rondom het sociaal
wijkteam werken we ook samen aan dóórontwikkeling van verbindingen, zoals
door de inzet van OK coaches in het onderwijs en (vanaf 1 februari 2018) voor
de doelgroep 0-4. Ook is er speciale aandacht voor de verbinding met huisartsen,
waarvoor in 2016 een aanjaagtraject heeft gelopen, en werken we met Careyn
en de sociale wijkteams aan de samenwerking van de verbinding met JGZ.
- Administratieve druk. Stichting Jeugdteams werkt op allerlei manieren aan het
beperken van de administratieve druk, bijvoorbeeld door het centraliseren van
ondersteuning, en het benutten van digitale mogelijkheden, zoals ook het
koppelen van systemen. Men werkt ook (met andere organisaties) aan de
ontwikkeling van een cliëntportaal.
- 3D, o.a. één gezin één regisseur één plan, 18-/18+. Cliënten en professionals
ervaren op veel plaatsen nog veel kansen en aandachtspunten wanneer het gaat
over integrale hulpverlening. Over verschillende onderwerpen worden al goede
gesprekken gevoerd door en afspraken gemaakt tussen uitvoerende organisaties,
zoals over 18-/18+. In 2018 staat dit onderwerp hoog op de agenda van het
college. Wij zullen u later dit jaar verder informeren over hoe we integraal beter
willen sturen en op welke resultaten.
Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

In de komende maanden komen er verschillende onderwerpen op uw agenda,
waaronder:
- Besluitvorming over het Meerjarenperspectief Jeugd ZHZ en de nieuwe
verordening jeugdhulp.
- Jaarverslag, jaarrekening en eerste bestuursrapportage 2018 van de
Serviceorganisatie Jeugd.
- De uitvoering van de motie 'heroverweging decentralisatie' (motie 8 bij
bespreking kadernota). Het onderzoek van BMC is afgerond en we gaan met u in
gesprek over de uitkomsten.
- Uitwerking van de lokale agenda jeugd, als lokaal verlengstuk van het
meerjarenperspectief.
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Daarnaast zijn we, onder de noemer 'sturing op het sociaal domein', met u in
gesprek over hoe de informatievoorziening over het jeugddomein (en het sociaal
domein in de volle breedte) verder te optimaliseren.
Bijlagen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

resultaten cliëntervaringsonderzoek 2016
rapportage Serviceorganisatie 2017 Q4 Dordrecht
rapportage Serviceorganisatie 2017 Q4 Dordrecht bijlage
rapportage Stichting Jeugdteams 2017 Q4 Dordrecht
rapportage Stichting Jeugdteams 2017 Q4 Dordrecht bijlage
tweede bestuursrapportage Serviceorganisatie 2017
nota van reactie zienswijzen begrotingswijziging 2017
regionaal basispakket JGZ
bestuursopdracht positionering uitvoering JGZ 2020
memo beantwoording vragen toeleiding- en toegangsproces
opdracht 2018 Sociale Wijkteams Dordrecht
rapportage kwalitatief onderzoek jeugdprofessionals

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Pagina 8/8
,(*r8<fi!ll8iiriff'¥ëtfë,/sirr{fcfilrrfïltre

