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De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering b'rjeen

d.d.7 juli 2O2O

Agendapunt: Kadernota

Onderwerp: Besparingsmogelijkheden Jeugdhulp
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat we in de kadernota 8 ton structureel toeleggen op de uitvoering van de jeugdhulp
en dat op dit moment een realistische inschatting l'rjkt van het structurele tekort;
Overwegende dat we hiermee structureel meer uitgeven aan jeugdhulp dan in het stelsel van voor
2015, omdat onze extra uitgaven de ingeboekte rijksbezuiniging overtreffen;
Overwegende dat een lobby richting het Rijk voor meer geld en een beter verdeelmodel
geloofwaardiger is als we lokaal en regionaal kritisch zijn op wat we uitgeven;
Verzoekt het college aan de raad opties aan te reiken met welke ingrepen dit tekort kan worden
teruggedrongen en de raad daarover aan het einde van dit jaar te informeren;
En

gaat over tot de orde van de dag.

Leiderdorp, d.d.7 juli 2O2O
Ondertekening en naam:
ChristenUnie-SGP, Geert Schipaanboord
CDA, Mirjam van der Stelt

WD, Martine Breedveld
Dóó, Prachee van Brandenburg
LPL,

GroenLinks,
PvdA,

Toelichting: Het i s de rol van de gemeenteraad om keuzes te maken aan de hand van door het
college aangereikte opties, zoals we dat nu ook b'rj deze kadernota doen. Wat ChristenUnie-SGP
betreft zou je in ieder geval aan de volgende opties kunnen denken om tekort terug te dringen. Er
z'rjn ook gemeenten in Nederland die nauwelijks een tekort te hebben, en die nemen van een
combinatie van deze maatregelen:
- Duidelijker definitie welke jeugdhulp wel en welke niet vergoed wordt, als uitwerking van
artikel 2.3van de Jeugdwet (in den lande ook wel kader gebruikelijke hulp genoemd)
- Sturing via contractbeheer op gemiddelde duur van behandeling en begeleiding
- Kostenbesparing door in top-25 gezinnen met (te) veel hulpverleners níet alle hulp tegelijk in
te zetten.

-

Kritisch zijn op nieuwe toetreders en stoppen met contractering dmv. Open House.
Aanpak vechtscheidingen in lijn met het landel'rjke programma Scheiden zonder schade.
Dit type maatregelen vragen uiteindelijk een politieke weging, die in de raad gemaakt zal moeten
worden op voorstel van het college.
Uiteraard vraagt een groot gedeelte van dit type maatregelen een aanpak in Leidse Regio en Holland
Rijnland, maar voor alle gemeenten geldt dat ze in meer of mindere mate een budgettair probleem
hebben, dus we trekken aan hetzelfde touwtje. Nu de inkoopronde is uitgesteld naar 2Q22, kunnen
we de uitkomst van deze keuze meenemen in de inkoopstrategie.

