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Memo n.a.v. politiek forum 2-O7-2O

Geachte leden van de gemeenteraad van Leiderdorp,

Op20januarijl.heeft hetPolitiekForumde"Kadersvoordeopdrachtaandegemeentelijketoegang
jeugdhulp" besproken. Deze kaders staan nu ter vaststelling op de agenda van de raadvan2T
januari. De bespreking in het Politiek Forum heeft geleid tot het aanpassen van het raadsvoorstel op
onderdelen. Met dit memo willen wij deze aanpassingen toelichten.

Ontschott¡ng
Op pagina 3 van het raadsvoorstel staat een kopje over ontschotting. ln versie 2 van het
raadsvoorstel hebben we toegevoegd dat de raad in het eerste halfjaar een plan van aanpak kan
verwachten en vervolgens hebben we toelichting nog iets uitgebreid met de volgende tekst:

Ontschotting moet geen doel op zich zijn. Ontschotting vroogt niet alleen wat von de gemeentelijke
organisotie in termen van het ontsluiten van budgetten, moer vraøgt ook wot van onze portners met
wie we somenwerken. Het vroogt von alle betrokken portijen op alle leefgebieden een octieve
somenwerking. Tiidens de implementatie van de nieuwe portij is dit een belongrijk onderdeel. Dit
wordt niet alleen vonuit jeugd aongevlogen moor vormt o.o. de kern von de samenwerking binnen
het Sterrentuin concept. De regie die bij de toegang zal worden belegd richt zich niet olleen op
jeugdhulp, moor op alle leefdomeinen.

Wij hopen dat deze toelichting u meervertrouwen geeft in de vormgeving van ontschotting. Het
staat op ons netvl¡es en is een belangrijk punt voor het behalen van onze maatschappelijke
resultaten.

Normaliseren
Normaliseren is een van de transformatiedoelen uit de jeugdwet.
Transformatiedoelen van de Jeugdwet zijn:

¡ Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren
en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.

¡ Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te
versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en
peuterspeelza len.

o Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen.



lntegrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt'één gezin, één plan, één regisseur'.

Door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking

en innovaties in hulp aan jongeren,

Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.

Op pagina 5 onder 1.3 staat een toelichting op normaliseren, ook dit kopje hebben we n.a.v. het

Politiek Forum aangevuld. Tijdens het Politiek Forum werd de volgende zin uit de inleiding van de

notitie (pagina 3) geciteerd: "Het inzetten van specialistische jeugdhulp geldt hierbij als uitzondering,

maar is altijd inzetbaar voor kinderen en gezinnen die dit echt nodig hebben." Deze zin geeft de

beweging naar voren weer. Het betreft een krachtige transformatie boodschap die wij willen

uitdragen. Wij willen toe naar een situatie waarbij de inzet van specialistische jeugdhulp een

uitzondering is. Hiermee willen wij niet zeggen dat kinderen die deze hulp nodig hebben dit niet

krijgen.

Wij hebben de volgende aanvulling gedaan bij 1.3

Tijdens de themobijeenkomst voor roodsbijeenkomst op 9 oktober 2019 werd door het NJi

oongegeven dot ouders steeds sneller oplossingen voor problemen buiten de deur zoeken. Ook ols het
gaqt om retotief lichte vragen. Deze signalen krijgen wij ook van jeugdhulpoonbieders. Bii

normaliseren gøat het er juist niet om de hulp buiten de deur te houden, maor iuist om te

onderzoeken wot er nodig is voor de jeugdige en zijn of hoor gezin én wot binnen het gezin, binnen de

toegong of in het voorliggend veld kan worden gedoan. Uiteroord staat het belong von het k¡nd oltiid

voorop en is speciolistische hulp beschikboor. tndien nodig zøl deze speciolistische hulp worden

ingezet.

Citaat uit NJi rapport Het groeiend ieugdzorggebruik Duiding en aanpak

Ook bij het NJi zien we in veel discussies een hoge verwachting van de maokboarheid van succesvol

opgroeien en opvoeden. De verantwoordelijkheid voor dot succes wordt vooral neergelegd bii het

kind en de opvoeder en veel minder bij de somenleving. Diagnoses en possende hulp komen dan goed

von pas. Voor sommige kinderen en gezinnen is die hulp onontbeerlijk, omdat ze ernstige problemen

hebben woor ze zonder professionele hulp niet uit komen. Mqør het gebruikmoken von hulp liikt ook

steeds meer onderdeelte vormen van het gewone leven, in de hoop dot die hulp de pijn en de stress

verzocht die het opgroeien en opvoeden geregeld opleveren.

httns: ',ww.nii.nl t ,'ttnlood-NJitPublicotie-NJi 'Llet-aroeiend-ieuodzoraaebruik-Duidinq-en-

aanpok.pdf

Risico's
De tekorten in de jeugdhulp zijn op dit moment actueel. Er zullen altijd risico's blijven, deze

monitoren we, brengen we in kaart en geven we een plek in de risicoparagraaf. Daar sturen we

gedurende het jaar op. Alle maatregelen binnen dit project zijn gericht op enerzijds het beschikbaar

houden van kwalitatief goede jeugdhulp en anderzijds de jeugdhulp betaalbaar te houden.
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Monitoring
Tijdens het Politiek Forum werd aangegeven dat in het raadsvoorstel wel evaluatie genoemd wordt
maar niet de monitoring vooraf.
ln de notitie wordt monitoring genoemd. Monitoring hebben wij nodig om goed te kunnen sturen.
Wij hebben monitoring toegevoegd onder punt 8 evaluatie op pagina 10.

Wij hopen dat bovenstaande informatie duidelijkheid en vertrouwen geeft om de "Kaders voor de
opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp" in uw raad op 27 januari2O2O vast te stellen.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de sec ster,

M. Driesse
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