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Geachte leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De transformatie van de jeugdzorg is goed voor kinderen, gezinnen en de samenleving. Tenminste,
wanneer het in de praktijk zo gaat als het bedoeld is. Helaas doen zich bij de uitvoering problemen
voor die in belangrijke mate te wijten zijn aan te krappe budgetten.
Wij, gemeenten en zorgaanbieders uit de regio Zuidoost-Brabant en onze jongeren, constateren dat
we in de regio niet over genoeg budget beschikken om het zorglandschap waar we gezamenlijk
verantwoordelijk voor zijn op een goede manier in te richten. We zijn van mening dat de jongeren in
Zuidoost-Brabant die afhankelijk zijn van zorg, moeten kunnen vertrouwen op goede, nabije en
toegankelijke zorg, waarbij zoveel mogelijk sprake is van eerdere ondersteuning en preventie zoals de
transformatie beoogt. De huidige tekorten hebben tot gevolg dat gemeenten niet voldoende of niet de
juiste zorg kunnen contracteren die nodig is voor onze jongeren.
Gemeenten en zorgaanbieders staan gezamenlijk aan de lat om passende hulp voor kinderen en
jongeren te bieden. Hoe complex de hulpvraag ook is. Gemeenten, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, wijkteammedewerkers, inwoners en ervaringsdeskundigen in de regio Zuidoost-Brabant
hebben de afgelopen jaren met elkaar gesproken over de beste aanpak. Die gesprekken gingen over
de contractverlening op basis van een aangepaste productstructuur met passende tarieven. Tegelijkertijd hebben de partijen samen vorm en uitvoering gegeven aan de richting en inhoud van de
beoogde transformatie en innovatie.
We zijn ons ervan bewust dat we nog maar aan het begin staan van deze brede transformatiebeweging. In de slotrapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein, dat eind 2016 verscheen, werd
al opgemerkt dat ‘De eerste stappen worden gezet, maar het moeilijkste moet nog komen. We zitten
met z’n allen in een veranderingsproces, met verschuivingen in macht, zeggenschap en geld.’ Om
deze verschuivingen te borgen, is meer tijd nodig.
Overigens zien wij dat door deze transformatie er sprake is van wat ook wel de ‘Deense boeggolf’
wordt genoemd: er is een piek in hulpvragen waarneembaar doordat we eerder achter de voordeur
komen, problemen sneller signaleren en daardoor eerder ingrijpen. Dit kost nu meer, maar op langere
termijn worden hiermee kosten bespaard. Op den duur verwachten we dat dit zal stabiliseren, maar op
dit moment is het effect om door middel van preventie meer jongeren uit (duurdere) specialistische
zorg te houden nog onvoldoende zichtbaar.

Inmiddels hebben wij geconstateerd dat 19 van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant kampten met grote tekorten in 2016 op het gebied van jeugd. En het ziet er naar uit dat dit in 2017 verder zal
oplopen. Voor de geringe indexatie in de afgelopen jaren en voor de jaren 2018 en 2019, is er geen
oplossing. We voorzien daardoor voor de aankomende jaren ernstige financiële problemen en daarbij
behorende consequenties voor de ingezette transformatie. Het betekent namelijk dat het belang van
gemeenten om voldoende goede jeugdhulp te contracteren en het belang van de zorgaanbieders om
voldoende passende jeugdhulp te kunnen realiseren, onder grote druk komt te staan. Het beperkte
transformatiefonds dat in het nieuwe regeerakkoord is ingesteld, biedt volstrekt onvoldoende mogelijkheden om alle gemeenten te kunnen ondersteunen die vergelijkbare problemen ervaren.
Gezien het bovenstaande doen wij aan u een dringende oproep om ons in staat te stellen om de
Jeugdwet goed uit te blijven voeren. Als partners in de regio Zuidoost-Brabant, zetten wij ons volledig
in voor de transformatie. Daarom verzoeken we u om ons hierin te ondersteunen en meer geld
beschikbaar te stellen, zodat onze jongeren blijvend kunnen vertrouwen op goede zorg.
Namens 21 gemeenten en zorginstellingen in Zuidoost-Brabant,

Jannie Visscher,
Wethouder jeugd, gemeente Eindhoven

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

