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 Mededeling 
 

     

 *1821058* 
Onderwerp 

Overzicht middelen jeugdzorg 2015  

 

Kern mededeling: 

Op 11 november jongstleden heeft ons college van Gedeputeerde Staten tijdens 

de behandeling van de provinciale begroting 2016 in uw Staten de toezegging 

gedaan een overzicht te geven van de inzet tot nu toe van de € 1,5 miljoen 

middelen jeugdzorg 2015. Met deze mededeling voldoen wij aan deze toezeg-

ging. Daarnaast willen wij uw Staten graag informeren over de transitie jeugd-

zorg. Wij hebben mevrouw W. Prins, wethouder van gemeente Zeewolde en 

voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) van de zes gemeen-

ten, bereid gevonden om uw Staten op 9 december bij te praten over de transitie 

jeugdzorg en de aanzetten tot transformatie naar jeugdhulp in 2015 en verder. 

    

Mededeling: 

1. De inzet van € 1,5 miljoen middelen jeugdzorg 2015.  

Er is overeenkomstig de ingediende subsidieaanvraag door gemeenten in 2015 

ingezet op drie noodzakelijke voorzieningen en snijvlakken jeugdzorg en jeugd-

hulp waarmee  in overeenstemming met de prestatieafspraak tenminste 139 

jeugdigen worden geholpen: 

 

1.1 Kortdurend verblijf € 840.000.- 

Voor jeugdigen waarbij sprake is van meervoudige problematiek is/wordt resi-

dentiële capaciteit omgebouwd tot gecombineerd kortdurend verblijf en ambu-

lante zorg, behandeling en training. Het projectplan ‘Logeren transformeren’ van 

zorgaanbieders Triade, Vitree en GGZ Centraal is bestuurlijk goedgekeurd door 

de zes gemeenten en in uitvoering genomen.  

Op grond van vertraging vanwege de ingewikkeldheid van de problematiek heb-

ben de gemeenten uitstel gevraagd en gekregen voor de verantwoording van de 

inzet tot en met het derde kwartaal 2016. Jeugdzorgaanbieder Triade is hoofd-

aannemer voor de uitvoering en is daar inmiddels mee gestart. Er worden 60 

jeugdigen geholpen met dit vernieuwend aanbod. 

 

1.2 Netwerkpleegzorg en pleegzorg € 310.000.- 

Als wonen thuis niet langer kan of veilig is, vinden gemeente 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 kerkelijk kring. 

Om deze netwerkpleegzorg te versterken is het nodig de werving eigentijdser en 

breder in het netwerk te doen en meer ambulante hulp in te zetten voor terug-

plaatsingen. Het versterken van de netwerkpleegzorg is in uitvoering. Er komen 

20 netwerkplaatsingen bij en 75 nieuwe pleegkinderen/gezinnen worden onder-

steund. 

 

1.3 Noodfonds € 350.000.- 

Er is een noodfonds voor jeugdigen die tussen wal en schip dreigen te vallen door 

tegenstrijdige of onduidelijke regelgeving. Het noodfonds is tot nu toe niet 

aangesproken. Gemeenten lukt het zelf voor noodhulp aan jeugdigen zorg te 

dragen in de eigen regio. Alleen op Urk is een probleem ontstaan met het budget 

voor pleegzorg. Er zijn meer pleegkinderen op Urk dan er middelen zijn. Dat 

komt vooral door tussentijdse veranderingen in het woonplaatsbeginsel waardoor 

Urk ook financieel meer verantwoordelijk wordt. De gemeente Urk komt bijna  

€ 1 miljoen tekort op een jeugdzorgbudget van € 4 miljoen. Gemeenten hebben 

na ruggenspraak met de provincie Flevoland besloten om uit het noodfonds  

€ 350.000.- hiervoor in te zetten. Het gaat om pleegkinderen die anders op Urk 
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niet meer geholpen kunnen worden. Bij het Rijk is een aanvullende aanvraag in behandeling en de 

zes gemeenten dragen vanuit solidariteit bij. De gemeente Urk zelf draagt ook € 200.000.- bij om 

dit nijpende éénmalige probleem op te lossen. Oorspronkelijk zouden 14 jeugdigen geholpen wor-

den en dat zullen nu ongeveer 25 pleegkinderen zijn. 

 

Voor de onderdelen 1.2 en 1.3 zullen gemeenten overeenkomstig de afspraak uiterlijk per 1 mei 

2016 de aanvraag tot vaststelling indienen bij de provincie en voor het onderdeel 1.1 uiterlijk per  

1 oktober 2016. Van de € 1,5 miljoen middelen jeugdzorg hebben gemeenten tot nu toe € 

1.123.800.- besteed. Dit is inclusief het Noodfonds van € 350.000.-  ten gunste van pleegzorgkin-

deren gemeente Urk. 

 

2. Transitie jeugdzorg en transformatie naar gemeentelijke jeugdhulp. 

2.1 Transitie en transformatie jeugdzorg 

Evenals in 2014 zal mevrouw Winnie Prins namens het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein gemeen-

ten, uw Staten op 9 december in de Commissie Bestuur mondeling informeren over de ontwikkelin-

gen jeugdhulp  in de gemeenten in 2015. 

Gemeenten zijn nu elf maanden verantwoordelijk voor brede jeugdhulp. In recente bestuurlijke 

overleggen met gemeenten is naar voren gekomen dat jeugdigen de jeugdhulp ontvangen die ze 

nodig hebben. Calamiteiten zijn gelukkig uitgebleven tot nu toe. Ondanks de bezuinigingen (15% 

van 2015-2017) staat de jeugdhulp lokaal en regionaal overeind. De transitie levert wel administra-

tieve- en ICT problemen op omdat systemen van gemeenten en zorgaanbieders niet aansluiten, 

daar is tijd voor nodig. Gemeenten verwachten pas de eerste helft 2016 over meer inzichtelijke 

data jeugdhulp te kunnen beschikken voor gedegen sturing. De volgende stap is de transformatie 

van jeugdzorg van zware naar lichte(re) zorg. Het voorkomen van verergering van problematiek 

door tijdige interventies thuis en in het onderwijs is een van de uitgangspunten. Gemeenten schat-

ten in dat daar langere tijd voor nodig is in een traject van 2015 – 2018. Op dit moment zijn ge-

meenten naast de eigen lokale transformatie van jeugdhulp druk bezig met de inrichting van de 

gezamenlijke regionale jeugdhulp, in afstemming met landelijke voorzieningen jeugdzorg. De VNG 

en de landelijke koepel van zorgaanbieders ondersteunen de gemeenten. 

 

2.2 Financiële afronding provinciale jeugdzorg met het Rijk 

Het Rijk heeft op 10 november 2015 aan het Inter Provinciaal Overleg (IPO) laten weten dat er geen 

verdere uitname meer volgt uit het provinciefonds omdat de frictiekosten jeugdzorg beperkt zijn 

gebleven. De financiële afronding van de provincie met het Rijk zal uiterlijk per medio 2016 gerea-

liseerd worden.  

 

2.3 Beëindiging provinciaal aandeel in de transitie jeugdzorg naar gemeenten 

De provinciale bestedingen jeugdzorg in 2015 vormen het sluitstuk van het provinciale aandeel in 

de transitiekosten aan gemeenten en daarmee wordt ook beleidsmatig de transitie afgerond.  
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