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Plan van Aanpak Jeugdhulp 2019 - 2022

Geachte leden van de raad,
In juli 2018 hebben de BMWE colleges de analyse van de tekorten van de jeugdzorg
vastgesteld. Het resultaat van het rapport was een inhoudelijke analyse van de tekorten in
de jeugdhulp en een overzicht van stuurknoppen om de tekorten terug te dringen. In juli
2018 is eveneens de Kadernotitie Transformatieagenda 2.0 vastgesteld. In deze agenda
zijn vijf ontwikkelopgaven voor de komende jaren geformuleerd om een transformatie in het
jeugdstelsel te realiseren. Dit is gebaseerd op het hoofddoel van de jeugdwet: het
versterken van de eigen kracht van jeugdigen en het versterken van het zorgend en
probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving1.
Op basis van deze twee documenten is een Plan van Aanpak (PvA) Jeugdhulp opgesteld.
Het is een plan dat per maatregel aangeeft welke doelen en resultaten behaald kunnen
worden, en welke investering hier voor nodig is.
Fasering Plan van Aanpak
Het college heeft kennis genomen van het Plan van Aanpak, en besloten om die
maatregelen uit te voeren waarvoor in 2019 dekking is. Het Plan van Aanpak heeft een
looptijd van drie jaar. Er is op dit moment geen dekking voor het gehele Plan van Aanpak.
Bij het prioriteren van de maatregelen waarvoor nog geen dekking is willen we uw raad
betrekken. Tijdens de bijeenkomst voor het Sociaal Domein op 17 april kunt u uw ideeën
hierover meegeven.
De opbrengst van 17 april wordt meegenomen in de afwegingsdiscussie rondom de
kadernota. In de kadernota krijgt het Plan van Aanpak zijn formele en definitieve beslag;
hierin wordt duidelijk voor welke maatregelen dekking is en vanaf 2020 kunnen worden
uitgevoerd.
In het collegevoorstel dat is bijgevoegd leest u meer over de afwegingen, de opbouw, de
maatschappelijke impact en de financiële gevolgen van het Plan van Aanpak.
Onderzoek ambulante begeleiding
Een onderdeel van het Plan van Aanpak is om een extern onderzoek uit te voeren naar de
stijging van ambulante begeleidingsuitgaven. Om dit onderzoek in 2019 uit te voeren wordt
aan uw raad in een apart raadsvoorstel gevraagd om middelen beschikbaar te stellen.
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