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Brielle, 17 november 2017
Verzonden

onderwerp: informatievoorziening

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij houden u geregeld op de hoogte van de voortgang van een aantal zaken. In dat kader
het volgende.
. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (zie brief en bijlage) wil u graag
nader informeren over:
1)

de voortgang van de inkoop jeugdhulp (inclusief kortgedingen)

2)

de laatste stand van zaken rond de regionale wachttijden

3)

de implementatie van de nieuwe inkoop.

Ad 1: De regionale inkoop nadert de eindfase. Op alle percelen kan ondertussen definitief
gegund worden behalve perceel D Dagbehandeling, in verband met het wachten op de
uitspraak in het laatste kortgeding.
Ad 2: Op 6 juli en 10 augustus jl. zijn de door de aanbieders geleverde wachttijden
besproken (zie bijlage) Er zijn op basis van de gegevens twee typen wachttijden berekend:
-

Retrospectieve wachttijden: de duur waarmee kinderen die in het tweede kwartaal
met behandeling gestart zijn op de wachtlijst hebben gestaan;

-

Huidige wachttijden: de duur waarmee kinderen die op peildatum (30 juni 2017)
op de wachtlijsten stonden, daar al stonden.

Het algemene beeld is dat de wachttijden oplopen.
Met de aanbieders is gesproken over mogelijke oplossingen die ingaan op knelpunten in de
keten. De aanbieders constateerden dat de in-, door-, en uitstroom niet met elkaar in
evenwicht zijn. Het AB heeft daarom extra maatregelen getroffen op korte termijn:
1) Extra inzet ambulant team. Dit team levert spoedhulp bij crisissituaties ter
voorkoming van residentiele opnamen.
2)

Extra inzet op pleegzorg
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3)

Sturen op eigen inzet zorgaanbieders. Dit betreft een extra inspanning van de
aanbieders om binnen hun budgetruimte wachttijden aan te pakken.

Voor kinderen die door het gebiedsteam worden doorverwezen en op een wachtlijst komen
geldt dat er vanuit het lokale team waar mogelijk passende tussentijdse zorg wordt
geleverd. Dit geldt niet voor de kinderen die door huisartsen of bijvoorbeeld medisch
specialisten worden doorverwezen, aangezien deze kinderen niet als zodanig in beeld zijn
bij het gebiedsteam.
Ad 3: In samenwerking tussen de gemeenten is een regionaal afwegingskader voor de
lokale teams en andere verwijzers vastgesteld. Dit is een concrete uitwerking van de wijze
waarop het lokale team komt tot het samenstellen van een passend arrangement voor de
jeugdige. Collega’s uit gebiedsteam Brielle wordt hier op 21 november in opgeleid.
Het belangrijkste uitgangspunt van de vernieuwing in de jeugdhulp is dat het kind en zijn
gezin centraal staan. Dit nieuwe inkoopmodel moet een einde maken aan de verkokerde
financiering en hulpverleningstrajecten. Er wordt meer samenwerking verwacht, wat moet
leiden tot betere zorg rondom het kind en zijn gezin.
De nieuwe inkoop wordt geleidelijk ingevoerd. Voor 2018 is er sprake van zorg continuïteit
bij de huidige aanbieder voor de cliënten. Kinderen die nu al jeugdhulp ontvangen kunnen
bij hun huidige aanbieder blijven, ook als deze aanbieders niet of minder dan voorheen
gecontracteerd zijn vanaf 2018.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris, a.i.

de burgemeester,

A.J.T. Korthout.

G.G.J. Rensen
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