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Leden van de gemeenteraad

le november2orl VERZ0NDEN I g NgV Z0lg
zhg/067764/t36903
aa nvullende reactie ra pport Reke n kamercomm issie'Toega ng
tot jeugdzorg'

Geachte leden van de raad,

Bij de bespreking van het rekenkamerrapport "Toegang tot jeugdzorg Leiderdorp,, ín
het Politiek forum van maandag 12 november jr., zijn kritische opmerkingen
gemaakt over zowel de toonzetting als de inhoud van de reactie van ons college op
dit rapport. Dit betreuren wij omdat het niet onze intentie is geweest de conclusies
en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie te bagatelliseren of naast ons neer
te leggen.

ons college is in overweging gegeven om met de name de reactie op de
aa n bevel ingen va n de Rekenkamercomm issie te heroverwege n.

Aanbeveling 1: Nader onderzoek aanbod jeugdhulp
Zoals door de portefeuillehouder aangegeven wordt door het Nederlands
Jeugdínstituut onderzoek gedaan naar het zorglandschap aanbod in relatie tot de
vraag naar de verschillende zorgvormen.
onze eerdere reactie dat wij ons niet herkennen in het gebrek aan passende hulp
was ingegeven door de veronderstelling dat wij wettelijk verplicht zijn hulp te
bieden. De ouders of verzorgers kunnen zelf bepalen bij welke aanbieder zij hulp
willen ook al heeft de gemeente met die aanbieder geen contract. probleem is dat
sommige aanbieders lange wachtlijsten hebben vanwege te beperkte
behandelcapaciteit (menskracht). Dit is ook landelijk een bekend probleem. ook
zien wij dat ouders bewust kiezen voor een bepaalde aanbieder, ondanks dat daar
een wachtlijst is en er bij een andere gelijksoortige aanbieder wel direct plek is.
wij zullen ons inspannen om waar mogelijk onze invloed aan te wenden om dit
knelpunt op te lossen en de wachttijden terug te dringen.

Aa nbeve li ng 2: Zorgvoor een gestructureerde informat¡estroom
wij hebben de aanbeveling aanvankelijk gelezen om de informatie op vaste
momenten en niet wanneer deze al eerder beschikbaar zijn de raad daarover te
informeren.
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Wij onderschrijven de aanbeveling van de Rekenkamercommissie om
informatiestroom beter te structureren door onderscheíd te maken in een
informatiespoor en een besluitvormingsspoor.

Dit informatiespoor kan vorm worden gegeven door het verspreiden van
nieuwbrieven, het houden van interactieve werksessies met netwerkpartners en
cliënten, het delen van resultaten van cliënt tevredenheidsonderzoeken e.d.
Om inzicht te krijgen en te houden in de toegang tot de jeugdzorg worden
rapportages opgesteld. Wij zijn voornemens deze meer toe te spitsen op de
specifieke Leiderdorpse situatie waardoor de raad beter inzicht krijgt in de vraag en
het gebruik van de verschillende vormen van jeugdhulp aan de eigen inwoners.

De besluitvormingsstroom vindt nu indirect plaats via de Kadernota en de begroting
van onze gemeente. waarbij we u via de twee bestuursrapportages tussentijds op
de hoogte houden van wijzigingen. Zoals wij dat al een aantaljaar doen verzorgen
wij in September een presentatie van de financiële situatie en ontwikkelingen in de
jeugdhulp, zodat u voldoende voorbereid bent op de besluitvorming bij de
gemeentebegroting.
Dit geldt ook voor het inkoopproces en daarb'rj in acht te nemen randvoorwaarden.
Andere beleidsrelevante documenten zullen wij, zoals u van ons gewend bent, ook
in het vervolg aan de raad voorleggen waarmee u invulling kunt geven aan uw
kaderstellende en controlerende rol.

Aanbeveling 3: Versterk netwerksamenwerking door het stellen van proceskaders
De Rekenkamercommissie beveelt aan om de sturing op de toegang tot jeugdhulp te
vergroten, door het creëren van randvoorwaarden voor netwerksamenwerking.
Deze aanbeveling onderschrijven wij ten volle en hebben de contouren daarvoor
opgenomen in het Koersdocument doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio dat u
separaat behandelt.
De toegang tot de jeugdhulp is een belangrijk aandachtspunt. Huisartsen spelen
daarbij een belangrijke rol, omdat z'rj de omstandigheden van de jongeren en hun
gezin veelal goed kennen. Daarom zoeken wij naar verdere mogelijkheden om de
samenwerking met de huisartsen te verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld door aan
te schuiven bij bijeenkomsten van hu¡sartsen en het delen van informatie door
middel van nieuwsbrieven.

Aanbeveling 4:Zorgvoor goede prognoses en structurele dekking van de begroting
Deze aanbeveling onderschrijven wij bijna als een vanzelfsprekendheid maar
tekenen daarbij aan dat het maken van goede prognoses wordt bemoeilijkt, omdat
bij jeugdhulp sprake is van een open-einde regeling. Het is moeilijk te voorspellen
hoeveel inwoners een beroep op jeugdhulp doen en wat de zwaarte en intensiteit
van de hulp is.

Pas na verloop van een aantaljaren kunnen realistischere prognoses worden
gemaakt op basis van ervaringscijfers. ln de afgelopen twee jaar hebben we een
goed beeld gekregen van wat er omgaat in de jeugdhulp. ln 2018 hebben we
gewerkt met een realistische begroting en zoals het zich nu laat aanzien komen we
daar mee uit.
We zullen de komende jaren steeds beter in staat z'rjn om de kosten van de
jeugdhulp te prognosticeren. Daarbij moeten we wel het voorbehoud maken dat de
transformatie die we de komende jaren in het jeugdlandschap willen maken
(afschalen, preventie) niet direct zal betekenen dat de druk op de specialistische
hulp zal afnemen. We investeren eerst ín het preventieve veld in de hoop en de
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verwachting dat in het meerjarenperspectief de druk op de specialistische hulp zal
afnemen.

wij hopen dat deze brief een verduidelijking is op onze reactie op het rapport van
de Rekenkamercommissie "Toegang tot de jeugdzorg Liederdorp" en dat hiermee
recht wordt gedaan aan de wensen en bedenkingen zoals door de verschillende
fracties naarvoren zijn gebracht in het Politiek forum van afgelopen maandag. wij
denken dat we met het koersdocument veel van de aanbevelingen van het
rekenkamerrapport een plek hebben gegeven in de toekomst van de jeugdhulp.

H îd,
wethouders,

L.M n-Jansen

burgemeesterfls
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