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Voorgesteld besluit

1. Het Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022 vast te stellen, uitgaande van de
volgende uitgangspunten:
a. iedere Dordtse jeugdige verdient...
1. een goede start met gelijke kansen;
2. een sterk sociaal netwerk;
3. een veilig en liefdevol thuis;
4. gezond en fit te zijn;
5. zonder armoede op te groeien;
6. zijn/haar talenten te ontwikkelen;
7. mee te doen op school/de arbeidsmarkt;
8. snelle en passende ondersteuning wanneer nodig;
b. de stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn wordt
afgebogen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ambities van het
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
2. akkoord te gaan met het inhoudelijke beleid dat is ingezet met het
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid en het bijbehorende
programmaplan.
Samenvatting

Met dit voorstel wordt u gevraagd om het Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022
vast te stellen. Hierin presenteert het college via acht lijnen op welke wijze het deze
collegeperiode wil inzetten op het doel dat kinderen in Dordrecht kansrijk, veilig,
gezond en met plezier kunnen opgroeien. Met dit plan zetten we ook in op een
afbuiging van de stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn;
hiermee leveren we een bijdrage aan de ambities van het Meerjarenperspectief
Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.
Een aantal lijnen wordt (deels) al uitgevoerd via bestaand beleid (met reguliere
middelen) en een aantal lijnen wordt via nieuw beleid gerealiseerd. Met name als het
gaat om 'nieuw beleid' wordt er een beroep gedaan op het innovatiebudget Sociaal
Domein, waarvoor u in april 2019 een investeringsvoorstel ontvangt.
In december 2017 heeft u het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid
(MJP) ter vaststelling ontvangen. U heeft besluitvorming over het inhoudelijke deel
vooralsnog uitgesteld. Wij zien het lokaal plan en het MJP namelijk als een integraal
plan. In het voorliggende voorstel vragen wij u om akkoord te gaan met het
inhoudelijke beleid dat is ingezet met het MJP en bijbehorend programmaplan.
In het eerste kwartaal van 2019 volgt een financiële en inhoudelijke update van het
MJP, welke ter vaststelling aan u zal worden vastgelegd.
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Inleiding

Lokaal plan jeugd 2019-2022

In het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt aan een lokaal plan jeugd. Het college
heeft dit opgesteld om focus aan te brengen in haar lokale jeugdbeleid dat als doel
heeft dat kinderen in Dordrecht kansrijk, veilig, gezond en met plezier kunnen
opgroeien. We hebben het plan in het coalitieakkoord aangekondigd. Bij de
behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2019 is een voorstel gedaan om te
investeren in innovatie in het sociaal domein (Innovatiebudget Sociaal Domein).
Voor de besteding van het innovatiebudget Sociaal domein komen we in april 2019
met een sociaal domein breed voorstel. Het lokaal plan jeugd en het aanstaande
Wmo-beleidsplan zijn hiervoor richtinggevend. Het eerste deel van het lokale plan
bevat de visie en de ambitie van het college; hier staan we voor de komende jaren.
Het tweede deel betreft de acties die wij uitvoeren of ontwikkelen om deze ambities
te realiseren. Dit deel is organisch en zullen we aanscherpen op basis van de actuele
context, zowel maatschappelijk als vanuit de governance.
Het lokaal plan is ook onderdeel van de afspraken die de 17 gemeenten in
Zuid-Holland Zuid met elkaar hebben gemaakt in het MJP. Alle gemeenten leggen
een lokaal plan voor aan hun gemeenteraad, waarin zij laten zien hoe zij werken aan
noodzakelijke lokale ontwikkelingen, Deze hebben ook effect op en hangen sterk
samen met de regionaal georganiseerde taken rondom (toegang tot) jeugdhulp.
Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

In zijn vergadering van 14 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de
GR DG&J een voorgenomen besluit genomen om de begroting 2018 van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ te wijzigen en het Meerjarenperspectief Jeugdhulp
Zuid-Holland Zuid 2018 - 2022 (MJP) vast te stellen. Wij namen op 23 januari 2018
het besluit om uw raad voor te stellen een zienswijze uit te brengen op de
begrotingswijziging 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en het MJP
- inhoudelijk en financieel qua jaarschijf 2018 - vast te stellen, als opvolger van het
BRTA.
De commissie Sociale Leefomgeving besloot op 30 januari 2018 de
begrotingswijziging 2018 en het MJP los te koppelen. Het MJP werd aangehouden in
afwachting van onder andere de bespreking met andere raadsleden in Zuid-Holland
Zuid en de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Op 20 februari 2018 heeft uw
raad een zienswijze uitgebracht op de begrotingswijziging 2018 van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Op 15 mei 2018 is de commissie Sociale
Leefomgeving geïnformeerd over de stand van zaken van het dossier MJP en
belangrijke inhoudelijke dilemma’s (dossier 2191848). Uw commissie heeft op basis
hiervan op 13 juni 2018 met portefeuillehouder Van der Linden besproken eerst
gesprekken over de thematiek te willen voeren met betrokken partijen uit de stad en
vervolgens, mogelijk in samenhang met het lokale plan jeugd opnieuw in gesprek te
willen gaan over besluitvorming. Op 4 september 2018 heeft u, als onderdeel van
het raadsvoorstel over het indienen van een zienswijze op het voorstel voor een
begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd de begrotingswijziging
(dossier 2256799), het programmaplan van het MJP ontvangen, waarin het MJP is
uitgewerkt in concrete plannen.
Inmiddels is er op verschillende relevante onderwerpen voortgang geboekt,
waarover hieronder meer informatie. Daarnaast is het lokaal plan jeugd 2019-2022
gereed. Het college biedt u daarom nu opnieuw het MJP ter vaststelling aan.
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Doelstelling

Doelstelling van voorliggende plannen is dat kinderen in Dordrecht kansrijk, veilig,
gezond en met plezier kunnen opgroeien. Daarnaast zetten we in op een afbuiging
van de stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn.
Argumenten

Lokaal plan Jeugd Dordrecht 2019-2022

In het lokaal plan jeugd benoemt het college acht lijnen, waarop wij ons deze
collegeperiode zullen richten vanuit de doelstelling dat de jeugd kansrijk, veilig,
gezond en met plezier kan opgroeien in Dordrecht. Het plan bestaat uit twee delen.
In het eerste deel staan onze visie en ambities toegelicht; het tweede deel bestaat
uit een doorvertaling naar acties. De uitwerking van de ambities bevinden zich in een
verschillend stadium; sommige trajecten betreffen bestaand beleid en andere zaken
zijn volledig nieuw. Wij zullen u de komende periode informeren over lopend beleid
en meer uitgewerkte (inhoudelijke en financiële) voorstellen doen voor nieuw beleid.
Met deze ambities zetten we, in samenhang met het beleid dat is geformuleerd in
het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid, ook in op een afbuiging van
de stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn.
We zien drie niveaus waarop we inzetten als we het hebben over jeugdbeleid:
- Verschillende vormen van preventie: universeel (100% van de jeugd), selectief
(groepen met een verhoogd risico) en geïndiceerd (individuen (met een verhoogd
risico op) een (beginnend) probleem).
- De 'basis op orde'. Dit gaat om een goed vindbare toegang en heldere toeleiding
tot zorg, waarbij jeugdigen en gezinnen goed ondersteund worden in het helder
krijgen van hun vraag, en ondersteuning op maat krijgen aangeboden. De 'basis
op orde' hebben we onderverdeeld in vier onderdelen: aanwezigheid op logische
vindplaatsen, Toegang en toeleiding, Innovatie, Een goed werkend systeem.
- De organisatie en uitvoering van de jeugdhulp.
Op de eerste twee niveaus sturen we hoofdzakelijk lokaal, waarbij voor de toegang
tot jeugdhulp geldt dat er (ook) een regionale opdracht wordt verstrekt. Over deze
niveaus gaat het lokale plan hoofdzakelijk. U herkent hierin ook de onderwerpen die
met uw commissieleden zijn besproken tijdens de twee inspraakavonden met
experts en cliëntvertegenwoordigers op 11 september en 10 oktober 2018. De regie
op het derde niveau ligt primair bij de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.
Hierover gaat het Meerjarenperspectief, waarvan u begin 2019 een update tegemoet
kunt zien. Uiteraard hangen alle niveaus en beide plannen sterk samen en wordt bij
de uitvoering nauw samengewerkt en zijn daarbij ook veel dezelfde partijen
betrokken. Vanuit Dordrecht zullen we deze collegeperiode op alle niveaus sturend
zijn in onze wensen en deze duidelijk formuleren.
In het lokale plan staat het begrip 'normaliseren centraal'. In de opgestelde
preventiematrix kunt u teruglezen hoe verschillende maatregelen hieraan bijdragen.
De totstandkoming, maar zeker ook de uitvoering gebeurt in samenwerking met
allerlei betrokkenen uit de stad. Ook hierover leest u meer terug in het plan.
Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Zoals in de inleiding beschreven heeft u het MJP bijna een jaar geleden voor de
eerste maal ter vaststelling ontvangen. U bent vooralsnog wegens verschillende
redenen niet tot besluitvorming over gegaan. Volgens het college is het
meerjarenperspectief in de huidige context wel rijp voor behandeling door de
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gemeenteraad. Hoewel aan het stuk zelf niets is veranderd zijn er verschillende
ontwikkelingen waarmee we dit willen onderhouwen:
- Samenhang lokaal plan. Er ligt nu een Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022.
Door de twee plannen in samenhang te bekijken ligt er een integraal geheel aan
ambities en voorstellen die volgens het college veel perspectief bieden voor
belangrijke stappen vooruit.
- Nieuw coalitieakkoord en begroting 2019. Het college heeft een coalitieakkoord
geformuleerd met de nodige ambities voor het sociaal domein en hiervoor ook een
innovatiebudget voorgesteld. Ook is er in de meerjarenbegroting geanticipeerd op
de huidige financiële situatie. Deze randvoorwaarden stellen ons in staat om lokaal
en regionaal sterker te kunnen ontwikkelen en sturen.
- Nieuwe gemeenteraad. Er is een nieuwe gemeenteraad die inmiddels via
verschillende werkbezoeken, presentaties en gesprekken in het kader van de
ontwikkeling van het lokale plan, een beeld heeft gekregen van het jeugddomein
(en bredere sociale domein) en de uitdagingen waar we voor staan.
- Programmaplan. Op 4 september heeft u het programmaplan, behorende bij het
MJP, ontvangen, waarin de verschillende projecten concreet staan uitgewerkt.
- Teneinde de transformatie een impuls te geven hebben VNG en het Rijk een
Transformatiefonds opgericht waarop de 42 jeugdhulpregio's een beroep kunnen
doen voor een periode van 3 jaar (2018-2020). De Serviceorganisatie heeft ook
een aanvraag ingediend. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, betekent dit dat
onze regio voor een periode van 3 jaar jaarlijks € 1,1 miljoen, zal ontvangen. De
middelen zullen besteed worden aan de in het plan op te nemen activiteiten en
kunnen niet voor zorgkosten worden ingezet.
- Realistisch begroten. De wijze van begroten in de periode 2015-2018 is gebaseerd
op een niet haalbaar gebleken aanname van de daling in de vraag naar jeugdhulp
binnen de regio ZHZ. Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd
beslist op 15 november over een realistische manier van begroten vanaf 2019. De
Rijksmiddelen voor Jeugd zijn in deze collegeperiode niet meer leidend voor de
(begrote) uitgaven voor jeugdhulp. Het ontschotten van de 3D's wordt
gestimuleerd door één begrotingsprogramma voor het sociale domein en doordat
het Rijk de middelen voor jeugdhulp grotendeels niet meer "oormerkt", maar
onderbrengt in de algemene uitkering.
In het eerste kwartaal van 2019 ontvangt u ter vaststelling een financiële en
inhoudelijk update van het MJP, waarin deze zaken zijn verwerkt en u wordt
geïnformeerd over de uitvoering van de genoemde projecten (veelal gestart in derde
en vierde kwartaal 2018).
Kanttekeningen en risico's

Realisme is belangrijk: de middelen die we voor jeugdhulp ontvangen, zijn niet
voldoende om de kosten te dekken. In de gemeentelijke begroting houden we hier
rekening mee. Tegelijkertijd kunnen we met lokale en regionale (beleids)interventies
sturen op een minder sterke stijging van de vraag en daarmee de uitgaven. Effecten
hiervan zijn pas zichtbaar op de (middel)lange termijn en bovendien laat de
(omvang van de) ontwikkeling van de vraag zich moeilijk voorspellen.
Kosten en dekking

De ambities uit het lokale plan worden gedekt vanuit bestaande middelen en het
innovatiebudget sociaal domein. In april 2019 ontvangt u een voorstel voor een
bestedingsplan voor het Innovatiebudget Sociaal Domein, waarvoor het lokaal plan
Jeugd en het Wmo-beleidsplan richtinggevend zijn. In nader uitgewerkte aanpakken
van de verschillende onderwerpen zullen we u voorstellen doen over de inhoudelijke
en/of financiële component.
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Begin 2019 ontvangt u een financiële (en inhoudelijke) update van het
Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid. Op 15 november bespreekt het
Algemeen Bestuur van de GR Dienst gezondheid en Jeugd de tweede
bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd over 2018 en de begroting voor
2019. U ontvangt hierover vervolgens zo snel mogelijk bericht.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Het plan is het resultaat van een interactief proces met veel betrokken partijen. Na
de zomer hebben er, mede op initiatief van uw commissie Sociaal Leefomgeving,
twee gespreksavonden plaats gevonden over belangrijke thema's van het lokale
plan. De avond op 11 september was met experts uit het veld, raadsleden en
ambtenaren. De avond op 10 oktober was met ervaringsdeskundigen, cliënt
vertegenwoordigers en raadsleden. De opbrengsten van dit proces zijn meegenomen
bij het opstellen van het plan. Ook de uitvoering vindt grotendeel met de stad, dat
wil zeggen met betrokken organisaties en (vertegenwoordigers) van inwoners en/of
cliënten.
Na besluitvorming in het college publiceren we een persbericht over het lokale plan.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het lokaal plan Jeugd is ingedeeld via acht lijnen. Op deze acht lijnen hebben we
verschillende ambities geformuleerd die zijn voorzien van acties. Afhankelijk van de
fasering van de uitvoering komen we op verschillende momenten terug met
(financiële) voorstellen, plannen van aanpak en informatie over voortgang,
monitoring en evaluatie. Dit zijn op zichzelf staande trajecten, maar waar van
toepassing pakken we dit in samenhang op met trajecten als 'Samen tegen
Armoede', het Wmo-beleidsplan en de Onderwijsvisie.
Begin 2019 ontvangt u, zoals aangekondigd in het MJP, een inhoudelijke (en
financiële) update van het MJP.
Bijlagen

-

Ontwerp besluit;
Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022;
Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022;
Programmaplan Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022.
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