Beantwoording Raadsvragen
schriftelijke vragen ex art. 42 Reglement v. Orde, mail en mondelinge vragen commissies en
raad
Onderwerp:
beantwoording vraag
Datum antwoord:
18 september 2015
monitor Jeugdhulp
Datum vraag:
11 september 2015
Portefeuillehouder:
de heer A.J.J. Antonis
wethouder
Gesteld door:
PvdA
Behandelaar:
Sylvia Sanders
Registratienr.:
Vraag
Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de levering van jeugdhulp. Daarom is het
belangrijk dat gemeenten en Rijk beschikken over goede beleidsinformatie. Via de gemeentelijke
monitor sociaal domein wordt relevante beleidsinformatie voor gemeenten beschikbaar gesteld. De
monitor is ontwikkeld door en voor gemeenten en geeft beleidsinformatie die geschikt is voor de
gemeentelijke horizontale verantwoording. Het ministerie van VWS gebruikt deze beleidsinformatie
ook om een landelijk beeld te krijgen van beleidseffecten.
In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233.000 jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of
jeugdreclassering. Dit zijn de eerste voorlopige CBS-cijfers sinds de overgang van de jeugdzorg naar
de gemeenten. (bron: www.vng.nl )
Uit de rapportage van het CBS blijkt dat in de gemeente Reusel-De Mierden 45 jeugdhulptrajecten
zijn begonnen. In vergelijk met de cijfers van de gemeenten Oirschot, Hilvarenbeek, Bladel, Eersel en
Bergeijk valt op dat in Reusel-De Mierden de enige ingezette vorm “Jeugdhulp zonder verblijf,
ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder” blijkt te zijn terwijl in alle genoemde andere
gemeenten tenminste óók de vorm “Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de
jeugdige” is ingezet. Kunt u dit verschil verklaren?
Antwoord
De tabel geeft per gemeente het aantal jeugdhulptrajecten dat in het eerste kwartaal van 2015 is
gestart.
Vorm van Jeugdhulp

Bergeijk

Bladel

Eersel

Oirschot

Jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door
het wijk- of buurtteam
Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante
jeugdhulp op locatie van de aanbieder
Jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op
locatie van de aanbieder
Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het
netwerk van de jeugdige
Jeugdhulp met verblijf, pleegzorg
Jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht
Jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing
Jeugdhulp met verblijf, anders dan
bovenstaand

-

-

-

-

Reusel-De
Mierden
-

155

130

125

45

45

10

10

15

-

-

10

10

10

20

-

-

-

-

-

-

Dit betreft jeugdhulp die door zorgaanbieders is geregistreerd voor Reusel-De Mierden die in jan-febmaart van 2015 gestart is. In Reusel-De Mierden is in de eerste maanden geen andere vorm van
jeugdhulp ingezet voor jeugdigen dan jeugdhulp zonder verblijf op locatie van de aanbieder. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om consulten voor psychologische ondersteuning bij een psychologenpraktijk.
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Daarbij dient te worden opgemerkt dat voor geen enkele Kempengemeente de registratie van
jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (LOT’s en KTJ) is geregistreerd.
Volgens onze verordening Jeugdhulp in de Kempen, betreft dit geen jeugdhulp waarvoor een
beschikking is afgegeven. Waardoor deze vorm van jeugdhulp buiten de gespecialiseerde jeugdhulp
valt. Dat is de reden waarom deze niet in de CBS weergave zichtbaar wordt en wel in onze
Kempenmonitor (Managementrapportage en Bestuursrapportage).
Het grootste aandeel voor de verwijzingen en inzet van Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante
jeugdhulp op locatie van de aanbieder is door verwijzingen van huisartsen tot stand gekomen.
Het gaat daarbij ook om start van trajecten, voortkomend uit verwijzingen van 2014.
Waarom wordt geen jeugdhulp zonder verblijf, in het netwerk van de jeugdige in beeld gebracht? Het
antwoord daarop is dat dit aantallen, geleverd door een specialist te gering was; de afronding laat 0
zien. Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in
het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren
van één of enkele tot 24 uur per dag. Deze vorm wordt veelal geboden door de LOT’s en KTJ (zie
boven).
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