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Onderwerp
Vragen D66 jeugdhulp

Geachte heer Middelraad en de heer de Vries,

op I juni 2018 vragen gesteld op grond van artikel 40 Regelement van Orde met
betrekking tot jeugdhulp. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.
U heeft ons

Het Leidsch Dagblad publiceerde op 23 mei 2018 het artikel 'verdeling jeugdhulp geld fout'. ln dit
art¡kel staat dat uit onderzoek van Holland Rijnland blijkt dat gemeentes in deze regio - waaronder
Alphen aan den Rijn - de afgelopen jaren structureel te weinig geld heeft ontvangen vanuit de
Rijksoverheid. ln het artikel wordt tevens gesteld dat voor 2018 een groter tekort verwacht wordt
dan de in 2017 bijgelegde tien miljoen euro.
I . Herkent het college het beeld dat er voor 201 8 een tekort op het jeugdh u lpbudget wordt
veruvacht?

a.
2.
3.

Hoe hoog gaat dit tekort zijn en welke consequenties heeft dit voor de gemeente

Alphen aan den Rijn?
Deelt het college de mening van Holland Rijnland dat de gemeente Alphen aan den Rijn de
afgelopen jaren structureel te weinig geld heeft ontvangen vanuit de Rijksoverheid?
Gaat het college act¡es ondernemen om het te weinig ontvangen geld alsnog te krijgen?
a. Zo ja, welke?

jeugdhulp naar gemeenten in 2015 is gepaard gegaan met een bezuinigingsopgave
vanuit het Rijk. De bijdrage vanuit het Rijk voor jeugdhulp is van circa 26 mln. euro in 2015
gedaald naar een bedrag van circa 2l mln. euro in 2018. Zoals eerder al vermeld in de
voorjaarsrapportage is het door het Rijk verschafte budget onvoldoende om de uitgaven
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samenhangend met de overgangsregel¡ng in 2018 te dekken. De omvang van de benodigde extra
middelen wordt duidelijk in de najaarsrapportage.
De afgelopen jaren is regelmatig bij de minister van VWS onder de aandacht gebracht dat
gemeenten jaarlijks miljoenen bij moeten passen om hun jeugdhulptaken naar behoren te kunnen
uitvoeren. Als antwoord hierop heeft de minister een onderzoek laten uitvoeren naar de
verdeelmodellen in het sociaal domein. Dit onderzoekr is in april 2018 afgerond en bevestigt de
noodzaak om de budgetverdeling in het sociaal domein te herzien, onder meer met het oog op de
transformatieopgave van gemeenten. Momenteel zijn de VNG en het Rijk in overleg over de
noodzakelijke vervolgstappen en de gewenste aanpak daarbij. Wij houden de uitkomsten van dit
overleg nauwlettend in de gaten.
Ook een onderzoek in Holland Rijnland verband laat zien dat het verdeelmodel voor de gemeente
een te laag budget oplevert, De wethouder heeft het bezoek van minister Ollongren benut om dit

onderzoek onder de aandacht te brengen. ln Holland Rijnland verband zullen wij samen met de
andere gemeenten dit onder de aandacht brengen bij het Rijk.
Op de website van de NOS verscheen op maandag 16 april het artikel 'belang kind staat niet altijd
voorop in de jeugdzorg'.ln dit artikel wordt gesproken over een actieplan van de ministers De
Jonge en Dekker.
4. Wat zijn de consequenties van dit actieplan voor de in Alphen aan den Rijn gemaakte
keuzes met betrekking tot de jeugdzorg?
Wij staan achter de genoemde acties in het programma 'Zorg voor de Jeugd' van de ministers en
implementeren deze in samenwerking met onze jeugdhulpaanbieder CO! voor jeugd. Het gaat
hierbij onder andere om een heldere toegang, de verlenging van pleegzorg naar 2l jaar, het
zoeken van een vertrouwens persoon binnen het netwerk van de jeugdige, het terugdringen van
separeren en het ontwikkelen van kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen.
Het Rijk stelt landelijk I 08 mln euro beschikbaar om de transformatie de komende jaren een
impuls te geven. Om hiervoor in aanmerking te komen zullen we in samenwerking met de reg¡o
hiervoor een plan indienen.

ln een ander artikel van de NOS van zondag 27 mei met de titel 'veel knelpunten bij onderwijs aan
zorgleerlingen, politiek wil actie' wordt gesteld dat veel scholen last hebben van de hoge
administratieve druk voor leerkrachten en schoolleiders.
5. Herkent het college de genoemde administratieve last bij scholen in de gemeente Alphen
aan den Rijn? Welke maatregelen kan het college - onafhankelijk van de keuzes in Den
Haag - treffen om deze last te verzachten?
Het college krijgt ook signalen over werkdruk. Hier is door het Ministerie ook al aandacht voor en
er worden zelf extra gelden aan de scholen toegekend om de werkdruk te verlagen. De
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samenwerkingsverbanden proberen de administratieve last waar zij invloed op hebben voor de
scholen zo laag mogelijk te houden.
Gemeenten kunnen niet direct bijdragen aan het verlagen van de administratieve last van scholen
Wat wel winst kan opleveren is een effectieve en efficiënte afstemming tussen jeugdhulp en
onderwijs. De aanpakvan GO! voor jeugd levert een goede bijdrage aan hetverlagen van de
afstemmingslast door de inzet van een ambassadeur voor alle leerlingen van de school.
Het artikel rept tevens over nieuwe cijfers van het ministerie van OCW dat er nog steeds 4000

kinderen in Nederland thuisz¡tten.
6. Hoeveel kinderen in de gemeente Alphen aan den Rijn gaan nu niet naar school, omdat er
geen passend onderwijs geboden kan worden?

Dit zijn 5 leerlingen in het Primair Onderwijs en 4 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Bij de
begeleiding van jeugdigen die thuis zitten werkt leerplicht nauw samen met de ouders,
Samenwerkingsverbanden, jeugdhulpen scholen om te bekijken of terugkeer naar onderwijs
mogelijk is, zorg moet worden ingezet of een combinatie van zorg en onderwijs.
Tijdens de speeddates van l7 april vertelde GO voor jeugd over de inzet van ambassadeurs op
scholen voor leerlingen en leraren om op die manierde jeugdzorg op een toegankelijke manierte
organiseren. De fractie van D66 vindt dit een positieve ontwikkeling en zou graag een meer
structurele aanwezigheid van deze ambassadeurs op de scholen van Alphen aan den Rijn zien.
7. Momenteel is op elke school I middag in de week een ambassadeur van GO aanwezig.
Waar blijkt uit dat dit voldoende is?
a. Hoeveel meer is wenselijk en welk bedrag aan investeringen is nodig om dit te
realiseren?
L Wat vindt het college van de plannen om het eventueel vrijgekomen budget genoemd
onder vraag 3 te investeren in deze ambassadeurs en op die manier het aantal thuiszitters
te verbeteren en de kwaliteit van de jeugdzorg op de scholen te verhogen?

jeugd is om preventief en laagdrempelig beschikbaarte zijn voorvragen
vanuit het onderwijs en ouders. Onderwijs en CO voor jeugd hebben in overeenstemming besloten
tot een dagdeel aanwezigheid per week. Daarnaast is de ambassadeur telefonisch en per mail
beschikbaar en kan deze naast het afgesproken dagdeel ook andere momenten op school
aanwezig zijn als dat nodig is. Deze afspraken zullen eind dit jaarworden geëvalueerd door het
onderwijs en GO! en eventueel worden bijgesteld.
Op dit moment is niet aannemelijk dat het Rijk substantiële budgetten jeugdhulp zal vrijmaken.
Samenwerking met het onderwijs maakt onderdeel uit van de opdracht van GO! en daarmee ook de
financiële middelen voor inzet van de ambassadeurs. Doordat de jeugdhulp aanwezig is op school
en onderdeel uitmaakt van de zorgstructuur van school, kan er tUdig gesignaleerd en doorgepakt
De opdrachtaan GO! voor

worden.
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