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stand van zaken motie 2020-07-003

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot
de afhandeling van motie 2020-07-003 "Besparingsmogelijkheden jeugdhulp". Deze
motie was ingediend tijdens de behandeling van de Kadernot a 2o2t-2024. ons
college werd verzocht om aan u als raad besparingsmogelijkheden aan te reiken
waardoor het tekort op de uitvoering van de jeugdhulp kan worden teruggedrongen
met het verzoek om u daarover aan het einde van dit jaar te informeren.

ln heel Nederland hebben gemeenten te maken met flinke tekorten op het
jeugdhulpbudget. Dit is niet anders in onze regio. Met het project doorontwikkeling
jeugdhulp Leidse regio beogen we deze tekorten terug te dringen. Dit heeft echter
wel tijd nodig. Aanbesteding voor de uitvoering van de gemeentelijke toegang tot
jeugdhulp is nog in volle gang. we zullen naar verwachting begin januari 2021 het
contract met de nieuwe aanbieder tekenen welke op l juni van start zal gaan.
Hiernaast zijn we op regionaal niveau druk bezig met de inkoop van de
gespecialiseerde jeugdhulp. De contracten voor de gespecialiseerde jeugdhulp
zullen naar verwachting op L januari 2OZZ ingaan.

Begin juli 2020 heeft de TWo een begrotingsvoorstel gedaan om de begroting op te
hogen, gemeenten konden destijds niet instemmen met dit voorstel. De reden
hiervoor was niet alleen financieel van aard, maar gemeenten wilde mogelijke
bezuinigingsmaatregelen in kaart gebracht hebben. Naar aanleiding hiervan zijn
bezuinigingsmaatregelen bedacht, waar men aanvankelijk dacht rendement in 2020
te behalen. Helaas was er door bovengenoemde projecten en door de corona
maatregelen onvoldoende capaciteit om aan al deze maatregelen vorm te geven. De
projecten die hieruit zijn opgestart bieden veelal pas rendement bij de nieuwe
inkoop. ln oktober 2020 kwam de TWo wederom me en voorstelom de begroting
op te hogen. Ook hier konden de gemeente niet mee instemmen.
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Dit leidde tot de huidige cliëntenstops en wachttijden. Omdat de TWO met een

prognose kwam voor zowelde laatste maanden van 2020 alsmede 2021 is een

taskforce jeugdhulp opgericht met als doel de voorstellen van de TWO en de

bezuinigingsmaatregelen te intensiveren en de mogelijkheden tot besparingen in

beeld te brengen.
Tijdens het PHO van L6 december 2020 (daags na de laatste

gemeenteraadsvergadering van Leiderdorp) wordt besloten over de uitkomsten van

de taskforce. Wij willen u dan ook vragen dit moment af te wachten. Na de

regionale besluitvorming zullen wij u hierover informeren.

In het presidium is gesproken over een informatieavond Sociaal Domein in januari

2021. Wellicht is dat een goed moment om hierover met elkaar van gedachten te

wisselen.
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