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Geachte raad,

Hierbij treft u ter informatie de kwartaalrapportage Q4 inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland
2o1S en het Jaaroverzicht zor5 Jeugdhulp Holland Rijnland aan.
Op r januari zor5 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de Jeugdhulp. De
kwartaalrapportage Q4 en het Jaaroverzicht zor5 Jeugdhulp Holland Rijnland geven aan dat
er in zor5 flinke inspanningen zijn verricht met over het algemeen positieve resultaten. De
hulp wordt, ondanks bezuinigingen en andere inzet van middelen, verleend en verschillende
transformatiethema's zijn door de aanbieders en gemeenten ter hand genomen.

Zorgin Natura (ZIN)
van ongeveer 68% en een overbesteding bij PGB van ongeveer 44%. Voor een cijfermatige
toelichting verwijzen wij naar de toelichting over de eindafrekening Jeugdhulp in de
gemeentelijke jaarrekening. De gemeente Oegstgeest geeft voor wat betreft het
persoonsgebonden budget (PGB) in verhouding met de andere gemeenten veel uit. Een
duidelijke reden hiervoor is niet te geven. Het kan zijn dat door het over het algemeen hogere
opleidingsniveau in Oegstgeest, de voorkeur uitgaat naar PGB, omdat de regie bij een PGB
volledig bij de ouder ligt.
De vierde kwartaalrapportage toont voor Oegstgeest een onderbesteding

Het Jaaroverzicht zor5 Jeugdhulp geeft een beeld achter de cijfers van de 4"
lcr,vartaalrapportage. De lcwartaalcijfers laten een toenemende groei in het cliëntenbestand zien,
doordat de weg naar het JGT steeds beter wordt gevonden. Er zijn meer cliënten gekomen dan
verwacht en de doorverwijzingen naar de specialistische hulp niet zijn afgenomen.
Jeugd- en Gezinsteam (JGT)
Het JGT moet verder doorontwikkeld worden op diverse punten, zoals afschaling, bepalen van
wat passende zorg is, toeleiding naar specialistische hulp, kwantiteit en kwaliteit van de zorg,
vergroten van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van cliënten (nee-zeggen).
Het totaal aantal toeleidingen naar specialistische zorg door huisartsen is niet gedaald.
Huisartsen hebben de behoefte aan meer duidelijkheid over de rol van het JGT. Welke
ambulante zorg wordt geboden door het JGT en welke ambulante zorg door gespecialiseerde
hulpaanbieders? De samenwerking tussen het JGT en de huisartsen waagt nadrukkelijke
aandacht.

Doorontwikkeling van het JGT is belangrijk want het JGT is begin zor5 begonnen met een
onderbezetting en verder heeft de oprichting van de coöperatie lang op zich laten wachten,
waardoor er veel onzekerheid heerste.
Er is tot en met het vierde kwartaal een stijging (soms een verdubbeling t.o.v. het eerste
kwartaal) waar te nemen van het aantal cliënten bij de JGT's. Het valt op dat er meer gestarte
trajecten zijn dan afgeronde trajecten. Eén van de oorzaken hiervoor kan zijn dat veel trajecten
in het systeem niet worden afgesloten, omdat de nazorg nog bij het traject hoort. Systeemtechnisch is het nog niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen het traject en de
nazorg.
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Zorgaanbieders
Ook de zorgaanbieders moeten kritisch blijven kijken naar de aard en inhoud

van de verwijzingen (doen wat nodig is). Idealiter komen verwijzingen vooral tot stand in
onderling overleg tussen de zorgaanbieder en het JGT. In het inkooptraject besteedt men hier
aandacht aan. Er is eind 2015 overproductie gedraaid door de zorgaanbieders. Dit is niet
gefinancierd. Hierdoor starten de zorgaanbieders in zot6 met een hoog aantal cliënten.
Ernstig e Enkeluoudig Dy slexíe (EED)
De gezamenlijke aanbieders behandelen 3x zoveel cliënten als op grond van de landelijke

normen mocht worden aangenomen. Twee belangrijke redenen hiervoor zijn:
- de poortwachtersfunctie van het onderwijs functioneert niet goed, waardoor er teveel
aanmeldingen zijn.
- er wordt niet altijd een juiste kostentoedeling toegekend (vaak ten laste van Jeugdhulp in
plaats van Onderwijs).

/ Verstandelijke Beperking (VB)
Opvallend is dat er eind zor5 een snelle groei is geweest van de cliëntenaantallen in de
LVG/VB die ten laste van de Jeugdwet kwamen. Deze kr¡¡estie uitname Wet langdurige zorg
(Wlz) en instroom Jeugdwet ligt inmiddels bij VWS ter bespreking, omdat het een landelijk
probleem is.

Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

Hoe uerder
Er moet nog hard verder gewerkt worden aan de doorontwikkeling van de transformatie.
De transformatie heeft tijd nodig, de investeringen die nu in de JGTs zijn gedaan en de wijze
van inkoop zullen naar verwachting in de komende jaren pas echt resultaat opleveren.
De problemen omtrent de clitintenstop bij de EED-hulp zijn door de inkoop voortvarend
opgepakt. Op dit moment blijkt er nog ruimte te zijn bij enige zorgaanbieders. De oorzaken
waardoor de EED-hulp zo expansief gegroeid is, worden op dit moment geanalyseerd en waar

mogelijk opgelost.
Voor het vervolg van de transformatie vinden wij het belangrijk om deze cijfers uitvoerig te
bespreken met het Jeugd- en Gezinsteam en de huisartsen in de eerstvolgende periodieke
gesprekken om onduidelijkheden op te lossen en de samenwerking te intensiveren.
Verder werken wij op dit moment vanuit de Werkagenda Jeugd met alle gemeenten
gezamenlijk hard om de Jeugdhulp te optimaliseren op de diverse terreinen die aandacht
behoeven met als doel de transformatie door te ontwikkelen en de kosten te beheersen, zonder
dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de jeugdhulp.
Lokaal werken wij aan de doelen, zoals beschreven in het Sociaal Domein Plan. Er worden
onder meer acties ondernomen gericht op o.a.:
- het versterken van het preventieve veld;
- het versterken van de samenwerking met het Onderwijs;
- het versterken van de samenwerking tussen het JGT en het Sociaal Team
Oegstgeest;
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extra aandacht voor de r8-/r8+ jarigen, de overgang naar de Wmo.
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