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Stand van zaken Jeugdhulp en besparingsvoorstellen
Geachte raad,

Tijdens de geplande raadsinformatiebijeenkomst op 24 maart 2020 hadden wij u willen
informeren over de stand van zaken Jeugdhulp en hadden wij u actief willen betrekken bij onze
besparingsvoorstellen. Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus is deze bijeenkomst afgelast. Daarom deze raadsinformatiebrief.
Bij de Programmabegroting 2020-2023 is de Ontwikkelagenda Jeugdhulp gevoegd, waarin staat
beschreven welke maatregelen we nemen en nog zullen nemen om de taakstelling te
realiseren. De stand van zaken van de belangrijkste maatregelen wordt in bijlage 1 toegelicht.
Uw gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023 een motie
aangenomen, waarbij het college de opdracht krijgt om zich in te spannen om in 2020 een
besparing ter realiseren van € 550.000. Het presidium heeft aangegeven te verwachten dat het
college, naast de reeds genoemde maatregelen in de Ontwikkelagenda Jeugdhulp, hieftoe
nieuwe besparingsvoorstellen doet. Deze voorstellen kunnen dan worden aangevuld door de

raads- en commissieleden. Hieronder volgen de nieuwe besparingsvoorstellen.

1.

Inkoop 2022

We gaan de inkoop 2022 realiseren op schaal van Midden- Limburg West. We hebben een
procesvoorstel gemaakt hoe we dit jaar komen tot een strategisch verwervingsplan 2022 en

verder.
Het eerste voorstel is te werken met budgetplafonds. Hiermee kunnen gemeenten meer
grip op de inkoop en het resultaat krijgen.
. Het tweede voorstel is te gaan werken met minder aanbieders. Alle aanbieders hebben hun
eigen uitvoeringskosten, wat ten koste kan gaan van de efficiëntie. Ook leidt het hebben
van minder aanbieders tot minder uitvoeringskosten bij gemeenten en kan het
relatiemanagement beter worden uitgevoerd.
In de Ontwikkelagenda Jeugdhulp is hiervoor al een besparing opgenomen van 500.000 vanaf

¡

2022.
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Uitbreiden Praktijkondersteuners bij huisartsen

De inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij een aantal huisartsen de regio heeft geleid tot
ruim 30 procent minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg. In Leudal is eind 2019
bij één huisarts in Haelen een praktijkondersteuner ingezet. We gaan onderzoeken of we deze
pilots kunnen uitbreiden bij meerdere praktijken waarbij we tevens experimenteren met het
¡nzetten van andere deskundigheid (GGZ-deskundigheid). We starten in 2020 met twee (extra)

praktijken.

3.

Nu niet zwanger

Op bestuurlijk niveau (bestuurscommissie GGD) is afgesproken om het preventieprogramma
Nu Niet Zwanger (als onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start) te implementeren in
Noord- en Midden- Limburg. De doelstelling van het project is het voorkomen van ongewenste
zwangerschappen bij kwetsbare (potentiele) ouders die in deze fase van hun leven hun
toekomstige kind geen veilige en gezonde leefomgeving kunnen bieden. Hulpverleners worden

getraind zodatzij gesprekken over de kinderwens en anticoncept¡egebru¡k in hun reguliere
werk kunnen integreren. De inzet van het preventieprogramma heeft een preventieve werking
op de vrijwel zekere inzet van professionele hulpverlening in een later stadium bij deze
kwetsbare doelgroep en voorkomt uithuisplaatsingen. Het programma zal bijdragen aan een
kostenbesparing in het brede sociaal domein. Om een indruk te geven: het voorkomen van een
één uithuisplaatsing kan wel € 100.000 aan jeugdhulpkosten besparen. Het programma Nu Niet
Zwanger kost € 31.000 voor een periode van 2 jaar en 3 maanden. De kosten kunnen gedekt
worden uit het budget gezondheidsbeleid.
NB: wij staan op het standpunt dat alleen initiatieven en maatregelen gesteund worden, die
een bijdragen leveren aan het realiseren van de besparings-inspanning 2020.

4.

Projectplan Respijtzorg

-

Logeren

Logeeropvang (respijtzorg) voor zorgbehoeftige kinderen, met het doel ouders even op adem
te laten komen, wordt zo min mogelijk via de jeugdhulp geregeld. Opvang via eigen netwerk of
met behulp van steun- en buurtgezinnen moet het alternatief zijn. We zien kansen om de
informele respijtzorg te verbreden. Dit draagt bij aan de uitgangspunten burgers en hun
naasten staan centraal, versterken eigen netwerk, normaliseren en dichtbij huis.

5.

Pilot Lokale behandelteams aanvullend aan de lokale GJG-teams
In dit pilotplan wordt door de gemeenten Midden-Limburg West een voorstel beschreven om in
2020 en 2021 met een aantal aanbieders te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de
jeugdhulp en te zorgen voor een duurzaam en vooral betaalbaar stelsel. De lokale teams van
het CJG zijn de basis voor het geven van jeugdhulp. Deze teams zijn ook verantwoordelijk voor
de toegang naar gespeclaliseerde Jeugdhulp. We streven naar een betere aansluiting tussen de
lokale teams van het CJG en het gespecialiseerde aanbod. We zijn voornemens om lokaal
(integrale) behandelteams te organiseren aanvullend op de lokale teams van het CJG.
o De behandelteams realiseren een lokale aanpak; zorg dichtbij en daar waar nodig. De
krachten van het informele netwerk, de basisvoorzieningen, de basisjeugdhulp en de
aanvullende zorg worden gebundeld en op elkaar afgestemd (naadloos samenwerken,
elkaar betrekken) en daarmee worden de kosten van jeugdhulp beperkt'
o De behandelteams realiseren duurzame oplossingen waarbij we de jeugdige zien in de
context van het gezin en hun omgeving en de ontwikkelingsfase die zij hier doormaken.
Hierbij wordt ook ingezet op het voorkomen van dure, kostbare uithuisplaatsingen.

6.

Uitbreiding formatie basisjeugdhulp

GJG

Dit is onderdeel van het Pilotplan CJG: reflectie op jeugdstelsel - impulsen voor transformatie.
Gemiddeld genomen vinden een kleine 1.900 clienten uit MLW (individuele ouders, gezinnen
en/of jongeren) per jaar hun weg naar het CJG-ML. Dit is 8olo vëtrì het aantaljeugdigen 0-23
jaar in de gemeenten in MLW. Hierbij wordt ongeveer 55o/o door het CJG-ML ondersteund
zonder een toegang naar het gespecialiseerde aanbod. Deze ondersteuning wordt individueel
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en/of middels groepswerk gegeven. Aangezien de Jeugd- en Gezinswerkers generalistisch
werken kunnen zij veel diverse hulpvragen van ouders en/of jeugdige zelf beantwoorden vanuit
het normaliserende gedachtengoed. We zien dat de Jeugd- en Gezinswerkers beter gebruik
kunnen maken van het voorliggend veld. Door meer formatie toe te voegen aan het lokale CJG
team van Leudal kunnen de Jeugd- en Gezinswerkers zelf meer ondersteuning bieden en
hoeven zij vanwege werkdruk minder jeugdigen door te verwijzen naar de gespecialiseerde
jeugdhulp. We willen daarom het lokale team van Leudal met 0,8 fte uitbreiden. De kosten van
de formatie kunnen voor 2 jaar gedekt worden uit de regionale transformatiemiddelen.

7.

Taakstelling aanbieders

Hierbij wordt voorgesteld de 5 grootste aanbieders van Leudal een bezuinigingstaakstelling op
te leggen en hun hier voorstellen voor te laten doen, waarmee zij komen tot een besparing van
1Oo/o van hun omzet in Leudal. Een zelfde maatregelen heeft de gemeente Roermond
doorgevoerd.

8.

Diverse

Hieronder vallen een aantal kleinere maatregelen samen, zoals geen inzet van jeugdhulp voor
een aantal therapieën en het meer afschalen naar algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld, geen
inzet van jeugdhulp meer voor dans-, drama-, dieren- of muziektherapie, (specialistische)
huiswerkbegeleiding en preventieve weerbaarheids- en faalangst reductie.
De besparingsvoorstellen samengevat in schema:

Onderwero
1

Medewerking Weert en
Nederweert

Praktijkondersteuning

Medewerking huisartsen

- budgetplafonds
- minder aanbieders
2.
3.

4.

Uitbreidino formatie CJG
Taakstelling aanbieders

8.

Diverse

20.000

50.000

50.000

20.000

100.ooo
20.000

200.000

50.000
20.000
50.000
50.000
300.000

100.ooo
300.000

25.000

25.OOO

25.000

20^ooo
0

15.000

Kwaliteit van jeugdhulp
kan onder druk komen te
staan, wachtlijsten etc.
Maatschâooeliike onrust.

Toteel

*

Voor het thema inkoop is vanaf 2022 een bedrag van
jeugdhulp om de taakstelling te realiseren,

€

2o22e.v.
Taakstelling*

huisartsen
Nu n¡et zwanoer
Resoiitzoro - Looeren
Lokale behandelteams

5.
6.
7

2o2'-

2o2l¡

Risico

Inkoop

100.000

695-OOO
300.ooo
545.OOO
500,000 opgenomen in de ontwikkelagenda

Conclusie
Ondanks onze inspanningen met deze besparingsvoorstellen gaan wij in 2020 geen besparing
van € 550.000 realiseren. Het zijn voorstellen die we in 2020 inzetten en langere termijn
aanzienl
We gaan er van uit dat de Visitatiecommissie Sociaal Domein ons nog concrete voorstellen gaat
doen, waarmee wij meer grip gaan krijgen op de uitgaven Jeugdhulp. De Visitatiecommissie
Sociaal Domein is gevraagd om hun adviesrapport op 15 juni 2020 in de commissie Sociaal te

presenteren.
Wij vinden het belangrijk om te wijzen op de impact van de maatregelen. Er zal
maatschappelijke onrust ontstaan (mogelijk wachtlijsten, juridische procedures etc.). Hierbij
hoort ook de brandbrief van de Adviesraad Sociaal Domein, waarin zijn hun steun uitspreken
voor de maatregelen in de Ontwikkelagenda Jeugdhulp en zij het college afraden extra
besparingen voor 2020 te gaan realiseren die negatieve gevolgen hebben voor jeugdigen.
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Wij hopen u met deze raadsinformatiebrief een passend alternatief voor de geplande
raadsinformatiebijeenkomst op 24 maa¡t 2020 te hebben geboden. Aan u het verzoek of u kunt
instemmen met de door ons gedane besparingsvoorstellen. U kunt uw reactie liefst per
omgaande, maar vóór 1 mei 2020 mailen naar c.timmermans@leudal.nl.
We hebben op ons eerdere verzoek aan de gemeenteraad om met besparingsvoorstellen te
komen een drietal reacties ontvangen. Bedankt voor uw reacties. We hebben uw voorstellen zo
veel als mogelijk meengenomen in de besparingsvoorstellen. Gezien de opgave die wii te
realiseren hebben, blijft uw medewerking en meedenken noodzakelijk. Hiermee ook invulling
gevend aan een onderdeelvan de motie, waarin uw raad aangeeft inbreng te willen hebben en
bijdrages te willen leveren aan de besparingen in de Jeugdzorg.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

Secretaris,

De

Ing. E.L.A. Lucassen (ls.)
Bijlage(n)
1. Stand van zaken Ontwikkelagenda Jeugdhulp

Schmalschläger

Bijlage

1

Stand van zaken Jeugdhulp

Bij de Programmabegroting 2020-2023 is de Ontwikkelagenda Jeugdhulp gevoegd, waarin staat
beschreven welke maatregelen we nemen en nog zullen nemen om de taakstelling te realiseren. De
stand van zaken van de belangrijkste maatregelen worden hieronder toegelicht.

1.

Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein is op 24 maart 2020 door het college vastgesteld en beschrijft
hoe we de komende jaren werken aan de doelen uit het Beleidsplan Sociaal Domein. Over dit plan
bent u reeds met een apa¡te raadsinformatiebrief geinformeerd.

2.

Regionaal communicatieplan

ln2O2O wordt een Regionaal communicatieplan opgesteld waarin we uitwerken hoe we de visie
(focus op grondhouding) zoals opgenomen in het Beleidsplan en het Uitvoeringsplan (visie op hulpen dienstverlening) willen overbrengen aan inwoners, voorliggend veld, aanbieders en de eigen
gemeente. Hierbij wordt de nadruk gelegd op normaliseren vanwege het feit dat we ervaren dat er
veel gemedicaliseerd wordt en men Jeugdhulp inzetten als iets vanzelfsprekend vindt. Immers,
problemen horen bij het leven, zijn normaal, zijn zelfs gezond want ze zorgen op termijn voor
veerkracht en verbeterde coping. Daar is niet altijd Jeugdhulp bij nodig. In tegendeel, dat maakt
weinig veerkrachtig, voedt het maakbaarheid-denken en kost geld.

3.

Preventie

4.
.

Versterken basisvoorzieningen

Op het gebied van preventie worden de programma's Nu niet zwanger en Prepare uitgewerkt. Het
inzetten van het programma Nu niet zwanger is één van de besparingsvoorstellen.

.
.

Aan het versterken van de basisvoorzieningen wordt onder andere gewerkt door het
actualiseren van het VVE-beleid, waarmee het aanbod wordt uitgebreid en de criteria voor
sociaal medische indicaties wordt verruimd.
Ook start in Haelen door Synthese het project Haelen maakt het verschil voor elk kind. Het
project is gericht op het verbinden van partijen om te komen tot oplossingen vanuit de
gemeenschap met de focus op de basisvoorzieningen.
De Pilot KinderopvangPlus op de Latasteschool wordt afgesloten, omdat gebleken is dat voor de
doelgroep een combinatie van reguliere kinderopvang en Jeugdhulp ontoereikend is. Hoera
Kindcentra geeft aan dat zij de doelgroep niet kunnen bedienen met reguliere kinderopvang
vanwege de zware problematiek.

5. Visie op hulp- en dienstverlening
In het kader van één plan voor elk thuis is een Visie op hulp- en dienstverlening in Midden-Limburg
opgesteld. De visie gaat over de regierol, de houding en het gedrag van hulp- en dienstverleners
en samenwerking. Het doel van de visie is het bevorderen van integrale ondersteuning bij
complexe problemen en het bevorderen van meer regie voor inwoners. In 2020 wordt een plan van
aanpak gemaakt om de visie te vertalen naar de praktijk, zodat zowel gemeente als ketenpartners
met dit gedachtengoed werken.
6.

Pilotplan CJG: reflectie op het Jeugdhulpstelsel - impulsen voor transformatie
In het eerste kwartaal van 2020 wordt het Pilotplan CiG: reflectie op het Jeugdstelsel - impulsen
voor transformatie opgeleverd. De decentralisatie van de Jeugdhulp is al vijf jaar een feit. Met de
inrichting van het CJG hebben de drie gemeenten in Midden-Limburg West een belangrijke stap
gezet in het transformeren van het jeugdstelsel. Het Beleidsplan geeft opnieuw richting aan de
transformatie. In dit pilotplan wordt gereflecteerd op hetgeen is gerealiseerd door het CJG-ML en
welke ervaringen zijn opgedaan met het brede veld van voorliggende voorzieningen en de
aanbieders in relatie tot het CJG-ML. De opgedane ervaringen in de afgelopen vijf jaar geven
diverse aanleidingen om nieuwe stappen te zetten in de opdracht aan het CJG-ML. Tevens wordt
een doorkijk gemaakt naar nieuw te zetten stappen voor de gemeenten MLW, het voorliggend veld
en de aanbieders in het kader van de transformatie van het brede sociaal domein.

7.

Samenhang Onderwijs

- Jeugdhulp

De samenhang Onderwijs - Jeugdhulp is een belangrijk thema. Uit het onderzoek van het NJi blijkt
immers dat er een grote historische verwevenheid is en dat de inzet van jeugdhulp in scholen hoog
is. Op dit thema zijn acties ingezet:
. We gaan samen met het onderwijs een gezamenlijke visie onderwijs - jeugdhulp

o

o
¡

ontwikkelen. Hierbij horen heldere afspraken over de gezamenlijke ambities, en wat
ambities concreet betekenen voor alle lagen van de organisaties.
Wij zijn in juli 2019 gestart met het projectplan voor de Pilot Begeleiding individueel op
scholen en kinderopvang. We zien een toenemende vraag naar inzet van jeugdhulp in het
onderwijs, in het projectplan staan activiteiten benoemd waarmee we dit probleem
verkennen en experimenten houden om uiteindelijk te komen tot een betere en meer
efficiënte inzet van jeugdhulp in het onderwijs. Op drie scholen (De Herman Broerenschool,
de Latasteschool en SBO de Horst) zijn pilots gestaft.
In de tweede helft van 2020 worden (strengere) kaders opgesteld voor jeugdhulp in school
en voor vervangende dagbesteding. Ook wordt onderzocht welke overlegstructuur voor de
inzet passend is.
In een bestuurlijk overleg heeft het onderwijs de behoefte uitgesproken om de
samenwerking met het lokale CJG te verbeteren. Het eerste overleg heeft recent
plaatsgevonden. Er wordt gewerkt aan een actielijst met verbeterpunten en een
mplementatievoorstel.
i

8.

Crisisdienst Jeugd

Gemeenten Noord- en Midden Limburg hebben BMC een opdracht gegeven om een advies te geven
over hoe we de Crisisdienst Jeugd effectiever en efficiënter kunnen inrichten. Centraal staan hierin
de bezuinigingsmogelijkheden. Het advies is in concept gereed. Bestuurlijke besluitvorming staat
gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

9.

Wonen

-

Zorg

Het college heeft aan de hand van een Memo Wonen-Zorg vastgesteld (daar waar kan) geen
medewerking meer te verlenen aan nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen die tot gevolg hebben dat

er meer aanbod komt van zorgvoorzieningen. Aanleiding hiervoor is het onderzoek van het NJi
waaruit naar voren komt dat Leudal veel zorgaanbod heeft en de hoge zorguitgaven van Leudal
hoogst waarschijnlijk het gevolg is van aanbod creëert vraag.
10. Visitatiecommissie Sociaal Domein
Bestuurlijke gesprekken met de Visitatiecommissie sociaal domein hebben plaatsgevonden op 4
december 2019 en 4 februari 2020. De Visitatiecommissie sociaal domein verwacht nu hun
rapportage eind maart in concept op te leveren. Daarna heeft het college de gelegenheid om op de
conceptrapportage te reageren en vervolgens zal de rapportage de Visitatiecommissie sociaal
domein definitief worden opgeleverd. Wij zullen de Visitatiecommissie verzoeken hun rapportage
toe te lichten in de commissie sociaal op 15 juni 2020.
11. Verevening middelen Jeugdhulp
Weert wilde de Verevening voor het jaar 2019 niet meer op dezelfde wijze toepassen. Het college
van Leudal was het daar niet mee eens en heeft om een gesprek met de drie colleges verzocht. De
uitkomst daarvan is een compromis dat recht doet aan alle partijen.
. Leudal ontvangt van Weert € 250.000 voor de verevening 2OL9;
r Weert stelt € 500.000 beschikbaar voor vernieuwing in de jeugdhulp voor Midden- Limburg

o

West;
De gemeente NederweeÉ overweegt dit'vernieuwingsfonds'vanaf volgend jaar met een
nog te bepalen bedrag aan te vullen.

