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Toelichtinq:

ln het AD van heden wordt melding gemaakt van de verontrustende omstandigheden waarin de psychische
zorg voor de jeugd zich momenteel bevindt. Als oozaak wordt de uitvoering van de decentralisatie genoemd.
Gemeenten zouden momenteel niet in staat zijn adequate zorg te bieden. Financiële ellende, administratieve
overbelasting en onverantwoorde opname stops zijn aan de orde. Regelmatig worden goede krachten in de
jeugdzorg ontslagen omdat gemeente niet weet hoeveel aanmeldingen er gaan komen. Kinderombudsman
Marc Dullaert bevestigt de zorgwekkende situatie.

Link naar het betreffende artikel

http://www.ad.nl/adlnl/4560/Gezond/article/detail/4087269/2015/06/24lPsychische-zorq-jeuqd-in-qevaar-door-
wachtlijsten.dhtml

en tevens een link naar ter zake doende informatie van de Kinderombudsman

http://www.dekinderombudsman.nl/

Kunt u bevestigen dat in publicaties genoemde wantoestanden als extreem lange wachttijden,
financiële blokkades, administratieve overbelasting, opnamestops en ontslag van goed opgeleid
personeel zich voordoen bij gemeenten in de Provincie Utrecht en - zo ja - exact in welke
gemeenten?

Antwoord:
Nee. Er hebben ons tot nu toe geen signalen bereikt van Utrechtse gemeenten (ambtelijk en
bestuurlijk) over wantoestanden als extreem lange wachttijden in de Jeugdzorg, waar wij tot 'l januari
2015 verantwoordelijk voor waren. Er is eerder sprake van een terugloop van de vraag naar
tweedelijns Jeugdzorg. De door u genoemde signalen hebben betrekking op de Jeugd-GGZ. Voor
zover het instellingen betreft waar Utrechtse gemeenten een inkooprelatie mee hebben wordt door hen
samen met de VNG en in overleg met de betreffende instelling(en) naar mogelijke oozaken en
oplossingen gezocht.
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2. Bent u met de SP van mening dat het resterend budget à 2 miljoen euro t.b.v. de tansitie en
transformatie in de jeugdzorg zich bij uitstek leent om gemeenten juist ten aanzien van hierboven
genoemde problematiek de helpende hand te bieden? Bijvoorbeeld door de loondoorbetaling van
broodnodig goed opgeleid personeel in de jeugdzorg, wat eerder dit jaar en vorig jaar ontslagen is

Antwoord:
Verleden jaar hebben wij incidenteel extra middelen ingezet om met succes de wachtlijsten verder
terug te dringen bij de door de provincie Utrecht gefinancierde jeugdzorginstellingen en daarmee
tevens personeel van instellingen langer in dienst kunnen houden. Aangezien er eerder sprake is van
een terugloop van de vraag naar Jeugdzorg zien wij geen reden om verdere maatregelen te treffen.

3. Blijft u, in het licht van de hierboven geschetste problematiek, nog steeds van mening dat het
voorgenomen lectoraat à 600'000 euro de meest adequate vorm van ondersteuning van gemeenten
betekent of bent u inmiddels met de SP de opvatting toegedaan dat de uiterst zorgwekkende staat
waarin de psychische zorg voor de jeugd zich momenteel bevindt een andere bestemming
rechtvaardigt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Wij zijn van mening dat wij met het instellen van een lectoraat bij de Hogeschool van Utrecht (HvU)
tegemoet komen aan de wens van de gemeenten en hen hiermee ondersteunen bij de verdere
vormgeving van de transformatie. Op basis van de input van de praktijk zal de HvU onderzoek
venichten en werkzame methodieken ontwikkelen of ontsluiten. Tevens richten zij zich op
deskundigheidsbevordering van wijkteams en leiden aankomede professionals op in de nieuwe wijze
van werken. Daarmee wordt een duuzame oplossing nagestreefd om het beroep op zwaardere
vormen van Jeugdzorg te verminderen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter
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