Q&A
Startbijeenkomst voor gemeenteraadsleden
Regiovisie Jeugdhulp, Norm voor Opdrachtgeverschap d.d. 20 mei 2021
Tijdens de startbijeenkomst zijn een aantal vragen gesteld. Hieronder een
overzicht van die vragen, waar mogelijk gebundeld. Zoals toegezegd treft u
hieronder ook de reactie vanuit de projectgroep Regiovisie Jeugdhulp Twente.
Meer informatie (zoals de presentatie zelf) vindt u op www.samen14.nl/regiovisie

Regiovisie Jeugdhulp, de rol van de gemeenteraad
Vragen
Wat gaat de Regiovisie opleveren?

Reactie
In de Regiovisie leggen de 14 Twentse gemeenten vast wat
hun gezamenlijke ambitie is voor de Jeugdhulp. Wat willen
we bereiken en welke uitgangspunten zijn nodig om dat te
realiseren? Wat is ons gezamenlijke toekomstbeeld?
Wat in ieder geval aan de orde komt, is:
➢ wat gemeenten regionaal en bovenregionaal oppakken,
wat lokaal wordt geregeld en hoe dat met elkaar wordt
verbonden;
➢ hoe we de lokale toegang goed aan laten sluiten bij de
gecontracteerde jeugdhulp;
➢ hoe we ervoor zorgen dat (hoog) specialistische
functies beschikbaar blijven;
➢ de relatie tussen zorgaanbieders, partners en de
gemeenten;
➢ hoe kunnen we zorgen voor beperking van
administratieve lasten.

Wat is de invloed van de gemeenteraden
op de Regiovisie? Hoe ziet de invloed
eruit?

In VNG-verband is afgesproken dat de Regiovisie door de
verschillende gemeenteraden wordt vastgesteld, maar ook
dat de Regiovisie tot stand komt in overleg met aanbieders,
professionals, (vertegenwoordigers van) jongeren en
ouders en ketenpartijen.
Wij stellen u graag in de gelegenheid om het proces te
blijven volgen en -waar het kan- mee te praten over de
verschillende onderdelen.

Krijgen alle Twentse gemeenten inzage in
de uitkomsten van het
Rekenkameronderzoek van de
gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland,
Enschede, Hengelo, Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal en Tubbergen?

Ja, het rekenkameronderzoek is openbaar en dus in te
zien. Op onze site www.samen14.nl/regiovisie kunt het
overkoepelende rapport vinden. Voor de onderliggende
lokale stukken verwijzen wij u naar de griffies van de
deelnemende gemeenten.
.

Straks hebben we Regiovisie vastgesteld;
in hoeverre is het de verplichting om je
daaraan te houden of komt er ook een
regioplan om je aan de regiovisie te
houden?

De Regiovisie is niet vrijblijvend en speelt een belangrijke
rol in het overleg tussen het Rijk en de VNG. De visie helpt
door samen naar de toekomst te kijken en doelen te stellen.
In de verdere uitwerking zullen er ongetwijfeld voorstellen
terugkomen bij de 14 gemeentebesturen.
Daarnaast is het zo dat een aantal onderdelen van de Norm
voor Opdrachtgeverschap al min of meer vastliggen in de
wet of binnenkort vast komen te liggen. Op deze manier is
geregeld dat alle gemeenten volgens de Regiovisie/NvO
zullen werken.

Lopen de fases ‘Consulteren’ en de fase
‘Besluitvorming voorbereiden’ na het
zomerreces parallel?

De voorbereiding op de besluitvorming zal na het
zomerreces worden opgepakt, terwijl er dan inderdaad nog
consulterende en verdiepende gesprekken plaats zullen
vinden.
Voor de besluitvormingsfase wordt dan al gewerkt aan
conceptteksten; mogelijk kunnen conceptteksten deze nog
helpen bij de consulterende gesprekken.

Regiovisie Jeugdhulp, inhoud
Vragen
Gaat het in Regiovisie over de hele
jeugdhulp of gaat de Regiovisie alleen
over de jeugdhulp die we al bovenlokaal
moeten organiseren? Specialistische
zorg, voogdij etc.

Reactie
In de Regiovisie komen alle vormen van jeugdhulp aan de
orde. Dat is ook nodig, omdat in de visie wordt beschreven
wat er (boven)regionaal wordt geregeld en wat er lokaal
wordt geregeld. En hoe dat in verbinding staat met elkaar.

Wordt er gekeken naar het aantal
aanbieders? En hoeveel zijn er nu?

Er zijn voor jeugdhulp in Twente ruim 300 zorgaanbieders
gecontracteerd die ook daadwerkelijk zorg leveren. In de
gesprekken over de toekomst zal de beheersbaarheid van
het stelsel aan de orde komen en daarmee ook het aantal
aanbieders.

Welke specialismen wil Twente behouden
en welke staan ter discussie?

In de Jeugdwet staat dat gemeenten moeten zorgen voor
kwalitatief goede Jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en
mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Dat
betekent dat alle benodigde specialismen beschikbaar
moeten zijn voor onze inwoners. In de Regiovisie moet
worden aangegeven hoe we ervoor zorgen dat die
specialismen beschikbaar blijven.

Hoe wordt de afweging gemaakt hoeveel
crisisplekken/bedden nodig zijn in
Twente? Welke visie heeft Regio Twente
hierop? Nu is er regelmatig een tekort aan
bedden.

Dit gebeurt in afstemming tussen aanbieders van
crisisplekken/bedden en de Twentse gemeenten bij de
inkoop van dit type jeugdhulp. Daarbij is gebruik gemaakt
van gegevens uit de voorliggende jaren, zoals de
gerealiseerde bezetting. Er zijn ongeveer 450 kinderen in
Twente die in een jaar gebruik maken van de crisisbedden
of zeer complexe jeugdhulpbedden (290 kinderen in weinig
voorkomende hoog specialistische jeugdhulp en 160
kinderen crisishulp gecombineerd met een bed). Voor
crisishulp is afgesproken dat deze maximaal 4 weken wordt
verleend. In de praktijk is dat gemiddeld 23 dagen. In de
praktijk is zichtbaar dat er soms knelling ontstaat in de
capaciteit van crisisbedden/-plekken. Vaak speelt dat zich
af vlak voor de schoolvakanties. Tot nu toe lukt het goed
om de crisis hulp in te vullen, er is wel een probleem ten
aanzien van tijdige doorstroom naar een reguliere
jeugdhulp plek.
Hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen knelpunten als
deze op te lossen, is één van de vraagstukken die in de
Regiovisie aan de orde komen.

Kan er aan de voorkant, bij preventie, een
specialist ingezet worden om te
voorkomen dat er te laat wordt
opgeschaald? Zodat een goede
inventarisatie/diagnose gemaakt wordt.

‘Zo licht en dichtbij als mogelijk en zo zwaar als nodig’ is
uitgangspunt voor de Jeugdhulp in Twente. De wijze
waarop we daar nu uitvoering aan geven en of dat
verbeterd kan worden, is een vraagstuk voor de Regiovisie

Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA)
worden nu alleen ingezet in het speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het
reguliere onderwijs heeft hierin nog geen
plek. Daar kun/moet je ook voorliggend en
preventief zijn.

De samenwerking met het onderwijs is één van de
onderdelen die beschreven wordt in de Regiovisie. De
Twentse samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
hebben de wens uitgesproken een gezamenlijke paragraaf
op te stellen, zowel in de Regiovisie als ook in de
ondersteuningsplannen die zij zelf opstellen. Werkwijzen,
zoals de OJA, zullen hierin toegelicht worden.
De wens om nieuwe werkwijzen reder in te zetten, kan
onderwerp van gesprek zijn in de Regiovisie. Opgedane
ervaringen zullen helpen om afwegingen te maken voor het
al dan niet geven van vervolgopdrachten in gemeenten.

Bij de “vrij toegankelijke voorziening” staat
in de presentatie van 20 mei jl. ook Voor
en Vroegschoolse Educatie (VVE). Maar
VVE is toch niet vrij toegankelijk?
.

Terechte opmerking. VVE is beschikbaar op basis van de
doelgroep definitie die in een gemeente gehanteerd wordt.
Er is niet voor iedereen een aparte indicatiestelling nodig,
vandaar dat het onder “vrij toegankelijk” is gerangschikt

Zijn de verschillen tussen grote en kleine
gemeenten groot?

Ja, per gemeente zijn er zeker verschillen; de grootte heeft
daar soms mee te maken. Dit zal ook bij de beschrijving
van de lokale invulling van de jeugdhulp naar voren komen.

Is dit een uitgelezen kans om verwijzing in
relatie tot de jeugdhulp vanuit de
huisartsen te stroomlijnen?

De Regiovisie biedt zeker kansen om aanzetten te geven
om een betere stroomlijning te realiseren. Afgelopen jaar
zijn er al goede contacten gelegd. Veel gemeenten hebben
ervaring opgedaan met praktijkondersteuners van/en?
Huisartsen.

Als je het boven lokaal organiseert, deel
je dan ook samen de kosten?

Dat is een keuze die gemeenten kunnen maken. Op dit
moment worden de kosten van de jeugdhulp per gemeente
afgerekend. Dit is afhankelijk van de hulp aan de
individuele jeugdige. Daar waar sprake is van een vast
bedrag (lumpsum), zoals de coördinatie van crisishulp is,
vooraf een verdeling van de kosten over de gemeenten
gemaakt op basis van het aantal jeugdigen in de
gemeenten.

Regiovisie Jeugdhulp en de landelijke ontwikkelingen
Vragen
Hoe kijken jullie aan tegen de geluiden die
landelijk klinken, bijvoorbeeld om de
specialistische zorg terug te geven aan
het rijk?

Reactie
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, met
de toezegging Regiovisies Jeugdhulp op te stellen,
aangegeven dat gemeenten goed in staat zijn om
gezamenlijk inhoud te geven aan goed
opdrachtgeverschap. Ook voor specialistische Jeugdhulp.
De gemeenten staan voor een integrale benadering van de
jeugdhulp, bovendien hebben zij ideeën over hoe zij in het
zorglandschap willen sturen. Deze benadering heeft geen
baat bij een splitsing van de organisatie en de bekostiging
tussen rijk en gemeente.

Worden ook partijen zoals NJI
betrokken?

Ja. We maken gebruik van de informatie die
landelijk voorhanden is, waaronder die van het
Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

