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Kennisname van
De verwachte consequenties van de brief van het ministerie van VWS “Naar een betere organisatie
van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering” d.d. 7 november 2019.
Inleiding
Mede naar aanleiding van een negatief rapport over de inrichting van de jeugdbeschermingsketen
heeft het ministerie een brief uitgebracht over de door hen voorgestelde wijzigingen in deze keten.
Daarbij stelt het ministerie het volgende:
Met onze voorstellen in deze brief willen wij - in het belang van kinderen, gezinnen en
professionals - de jeugdhulp, jeugdbescherming (jb) en jeugdreclassering (jr) beter ordenen.
We willen:
1) jeugdregio’s versterken door duidelijkheid te scheppen over de inrichting en taken van
jeugdregio’s;
2) regelen op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal) welke vormen van jeugdhulp, jb
en jr worden georganiseerd;
3) dat bij inkoop van jeugdhulp, jb en jr specifieke zorgvuldigheidseisen in acht worden
genomen;
4) dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een fair tarief ontvangen voor hun
diensten;
5) meer eenheid scheppen in de toegang tot jeugdhulp, zodat voor gezinnen en professionals
helder is wat van de gemeentelijke toegang/lokale teams mag worden verwacht;
6) de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering verbeteren;
7) onderzoeken hoe de jeugdhulpplicht beter is af te bakenen.

Wij gaan een betere ordening van jeugdhulp, jb en jr van een wettelijke grondslag voorzien. Zo
weten gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen beter dan nu wat zij van
elkaar mogen verwachten.
Hiertoe gaan we de volgende aanpassingen in wet- en regelgeving voorbereiden:
−

−

−

We gaan in de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving de taken van jeugdregio’s
vastleggen én op welk schaalniveau specifieke vormen van jeugdhulp, jb en jr dienen te
worden georganiseerd.
Ook gaan we bij wet en nadere regelgeving een aantal zorgvuldigheidseisen stellen bij de
inkoop van jeugdhulp, jb en jr, zoals meerjarige contracten bij weinig voorkomende
specialistische jeugdhulp.
Bij Amvb gaan we een aantal basiscomponenten – waaronder loon- en prijsbijstelling vastleggen die onderdeel zijn van het tarief bij de inkoop van jeugdhulp, jb en jr. We
passen de Jeugdwet aan om zo’n Amvb mogelijk te maken.
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−

We overwegen een aantal nadere eisen te stellen aan de gemeentelijke toegang om de
geïnventariseerde basisfuncties van lokale teams te borgen.

Hierover gaan we komende periode met betrokken partijen – gemeenten, aanbieders, cliënten,
professionals - in gesprek. We willen medio 2020 een wetsvoorstel gereed hebben voor externe
consultatie.
In de regio Hart van Brabant onderschrijven we het belang van goede regionale samenwerking.
Daarom werken we als gemeenten al sinds 2015 nauw en goed met elkaar samen. We hebben dat
zelfs formeel geregeld in een gemeenschappelijke regeling. Hierin kunnen we als voorbeeld dienen
voor andere regio's.
Diverse problemen die door de minister worden benoemd zijn herkenbaar en het is goed dat ze
worden onderkend. De regio heeft ook samen met West Brabant in 2017 een onderzoek laten doen
naar de verkorting van de jeugdbeschermingsketen. Met de uitkomsten van het onderzoek zijn we
richting het Rijk gegaan, met de vraag of zij een rol hierin konden spelen.
De door de minister gesignaleerde problemen bestonden ook al voor de decentralisaties, maar de
decentralisaties en de bijbehorende korting maken nog duidelijker wat er aan problemen speelt. Het
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de totale jeugdhulpketen, om te komen tot passende
oplossingen, met passend budget. Het ministerie als stelselverantwoordelijke heeft hierin een
bijzondere rol.
Daarbij staat te allen tijde het kind centraal. Zij zitten niet te wachten op een nieuwe discussie, op
een nieuwe stelselwijziging. Zij wachten op goede hulp.
Op zaterdag 9 november heb ik de minister Hugo de Jonge aangesproken over zijn brief. Hij gaf in dat
gesprek aan de brief te hebben gericht aan de regio’s waar de samenwerking niet van de grond komt,
waarbij hij ook enkele voorbeelden noemde. Hij gaf in dat gesprek ook aan Hart van Brabant te zien
als een van de voorbeeld regio’s waar het wel goed is ingericht.
Conclusie:
Het is op basis van de brief niet mogelijk om in detail aan te geven welke wijzigingen in de inrichting
van jeugdzorg worden doorgevoerd. Het is daarbij onwaarschijnlijk dat de in deze brief
aangekondigde wijzigingen ingrijpende gevolgen zullen hebben voor de kosten van jeugdzorg waar
de gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

