
M
ed

ed
el

in
g 

 
  Mededeling 

 

  
   

  *1703430* 
Onderwerp 

Aanvullende informatie middelen jeugdzorg 2015  
 
Kern mededeling: 

In uw Commissie Bestuur en Samenleving van 14 januari 2015 hebben wij de 
toezegging gedaan om aanvullende informatie te verstrekken over € 1,5 miljoen 
aan middelen jeugdzorg die de provincie beschikbaar stelt voor een zachte 
landing van de jeugdzorg in 2015 in de gemeenten. Met deze brief voldoen wij 
aan deze toezegging.    
   
Mededeling: 

Het gaat om noodzakelijke inzet ambulante zorg, (netwerk)pleegzorg en nood-
hulp voor jongeren die tussen de wal en het schip vallen. 
De gemeenten zetten de middelen als volgt in volgens de ingediende subsidie-
aanvraag van 16 september 2015: 
 
1. Kortdurend verblijf  
Voor de doelgroep jeugdzorg en in het bijzonder jeugdigen waarbij sprake is van 
multi-problematiek willen de gemeenten bestaande residentiële capaciteit 
ombouwen tot een gecombineerd kortdurend verblijf. De gemeenten willen dat 
residentieel verblijf voor jongeren zoveel mogelijk voorkomen wordt, maar 
daarvoor is het nodig dat het kortdurend verblijf ook ingezet kan worden als 
time-out of als kortdurende behandeling. Jeugdigen maken maximaal twee 
maanden per jaar gebruik van deze voorziening, er is ruimte voor 60 jeugdigen.  
Tijdens het verblijf is er de mogelijkheid van training en behandeling. Daarom is 
het van groot belang dat er flexibel gebruik gemaakt wordt van het kortdurend 
verblijf en dat ook planbare weekendopvang (dus geen crisishulpverlening) tot de 
mogelijkheden gaat behoren.  
 
2. Netwerkpleegzorg en pleegzorg  
Als wonen thuis niet langer kan of veilig is, vinden de gemeenten opgroeien in 
een pleeggezin het best denkbare alternatief. Het liefst bij familie of bij een 
gezin dat bekend is uit het sociale netwerk van school, vereniging of kerkelijke 
kring. Daarom willen de gemeenten op een verantwoorde manier netwerkpleeg-
zorg versterken. Hiervoor is het nodig dat de werving eigentijdser en breder in 
het netwerk plaats gaat vinden. Om netwerkpleegzorg tot een duurzaam succes 
te maken, is specifieke ondersteuning noodzakelijk. Bovendien is het van belang 
dat er per gemeente meer evenwicht komt tussen vraag en aanbod in de pleeg-
zorg en dat de (crisis)pleegzorg wordt versterkt. Voor deze versterking is extra 
ambulante inzet nodig. Enerzijds omdat het aantal kinderen dat teruggeplaatst 
wordt stijgt en anderzijds omdat de gemeenten graag zien dat kinderen met 
zwaardere bijkomende problematiek – ter voorkoming van residentiële plaatsing - 
in de pleegzorg worden geplaatst.  
  
3. Noodfonds  
De gemeenten vinden het van groot belang dat er een noodfonds komt voor 
schrijnende gevallen, die tussen de wal en het schip dreigen te vallen door 
tegenstrijdige of onduidelijke regelgeving. De gemeenten denken dan bijvoor-
beeld aan 17- 23 jarigen die - aan het begin of einde van hun jeugdzorgtraject - 
kortdurende regionale zorg nodig hebben. En aan jeugdigen die aanspraak  
moeten kunnen maken op zowel zware jeugdzorg als ook onderwijs. De gemeen-
ten vinden het van groot belang dat zij deze doelgroep - wanneer hun hulpvraag 
niet past binnen de nieuwe kaders voor jeugdhulp – ook kortdurend maatwerk 
kunnen bieden als dat nodig is.  
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Samenvatting 
 
 budget toelichting prestatieafspraak resultaat 
Kortdurend verblijf+ € 840.000 10 plaatsen Ombuiging bestaan-

de locaties 
60 jeugdigen 

Netwerkpleegzorg 
en pleegzorg 

€ 160.000 
 
 
 
 
 
€ 150.000 

Werving, trai-
ning en begelei-
ding 
 
 
 
Begeleiding 
nieuwe pleeg-
zorg-plaatsingen 

Familienetwerkbe-
raden 
Specifieke begelei-
ding van netwerk-
pleeggezinnen 
 
Specifieke begelei-
ding nieuwe plaat-
singen 
 

20 netwerk-
plaatsingen verspreid 
over 5 gemeenten 
 
 
 
30 perspectiefonder-
zoeken 
45 pleegkinderen en 
pleegouders aanvul-
lende ambulante 
begeleiding 

Noodfonds   € 350.000 14 plaatsingen Criteria noodfonds 
in lijn met huidige 
criteria noodfonds 
provinciale jeugd-
zorg 

14 jeugdigen 

  
       
Wij hebben op grond van bovenstaande toelichting in de aanvraag van de gezamenlijke gemeenten 
eenmalig de provinciale middelen verstrekt omdat zij voldoen aan de criteria van snijvlak en nood-
hulp. Het betreft een subsidie waarover de gemeenten uiteraard achteraf verantwoording over 
moeten afleggen. Wij willen uiterlijk per 1 mei 2016 de aanvraag tot vaststelling in ons bezit heb-
ben.      
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