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Brief aan de gemeente Leudal over besparingen jeugdzorg

Voorstcl

In te stemmen met de bijgevoegde brief aan burgemeester en wethouders van de
gemeente Leudal.

Inlciding

De gemeenteraad van Leudal heeft bij de behandeling van de Programmabegroting 2O2O-
2023 een motie aangenomen, waarbij het college de opdracht krijgt zich in tè spañnen om
in 2020 een besparing ter realiseren van € 550.000. Via een raadsinformatiebrief doet het
college van de gemeente Leudal voorstellen tot besparing van kosten. Deze brief is
bijgevoegd.

Met name de gemeente Leudal wordt geconfronteerd met onevenredig hoge kosten. Wij
zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid de uitgaven voor jeugdhulp in onze
regao terug te brengen tot een acceptabel en betaalbaar niveau. Transformatíe gericht op
effectieve en doelmatige jeugdhulp heefr daarom al geruime tijd prioriteit op de regionale
bestuurlijke agenda.
In het merendeel van de in de brief genoemde voorstellen herkennen wij de regionale
koers die wij hiervoor samen hebben uitgezet. Bíjvoorbeeld het uitbreiden van
praktijkondersteuners bij huisartsen, het uitbreiden van de formatie CJG en het starten
met behandelteams aanvullend aan de lokale teams van het CJG zijn maatregelen die
passen in de transformatie die wij gezamenlijk voor ogen hebben.
Voor twee voorstellen, te weten het werken met budgetplafonds en/of de keuze voor het
contracteren van minder aanbieders en het opleggen van een bezuinigingstaakste[ing,
geldt dat niet.
Vanwege de impact van deze voorgestelde maatregelen, verzoeken de gemeenten
Nederweert en Weert deze - via een gezamenlijke brief aan de gemeente Leudal - te
heroverwegen.
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Beoogd effcct/doel

Behoud van een gezamenlijke houding en relatie richting de aanbieders van jeugdhulp
binnen het samenwerkingsverband sociaal domein Midden-Limburg West.

Argunentcn

Het is prematuur om richtinggevende uitspraken te doen over budgetplafonds, dan wel in
de toekomst m¡nder aanbìeders te contracteren
De drie gemeenten zijn onlangs gestart met een proces om dit jaar te komen tot een
strategisch verweruingsplan 2022. De komende maanden worden samen keuzes gemaakt,
De gemeenten Nederweert en Weert hechten er aan het voorbereidend proces samen te
doen, met elkaar in dialoog te gaan over de uitkomsten en te streven naar keuzes die op
draagvlak kunnen rekenen.

Een bezuinigingstaakstelling van 7Ao/o past niet bij het uitgangspunt dat zorgcontinui'teit
niet in het geding mag komen
Onze inspanningen zijn gericht op het op termijn komen tot een goed en betaalbaar
sociaal domein (incl. het jeugdhulpstelsel) in de regio Midden-Limburg West. Door te
investeren in innovatie en transformatie, het integraal werken te bevorderen en ons te
heroriënteren via de eerder genoemde verweruing vanaf 2022, maken we er concreet
werk van om verdere kostenbesparende stappen te zetten.

Een bezuinigingstaakstelling van 70o/o is in deze onzekere tiid niet gepast
De impact van het coronavirus op de aanbieders is groot. Het is zaak om met de

aanbieders te zoeken naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de functies in de
jeugdhulp niet af te breken. Iedereen maakt zich zorgen over hoe de toekomst er ult zal
zien. Dat geldt voor de ouders over de hulp van kinderen, maar ook aanbieders maken
zich zorgen over financiën. We moeten juist nu zorgen voor rust en stabiliteit.

Kanttckcningen en risico's

Niet van toepassing. In de argumenten zijn impliciet kanttekeningen en risico's verwerkt.

Financiële, pcrsoncle en juridischc gevolgen

Vooralsnog geen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvocring/evaluatie

Niet van toepassing.

Gomm unicatie/ pa rtici Patic

De raad wordt over de gezamenlijke brief van Nederweert en Weert aan Leudal
geinformeerd via de TILS-Iijst.
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Intern:

Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW

Extern:

Gemeente Nederweert, Marlies van Deursen, afdelingshoofd Dienstverlening
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