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Geachte leden van de Raad,

Hierbij wordt uw raad op de hoogte gebracht van ontwikkeling op het gebied van
regionale samenwerking binnen de jeugdhulpregio Zuid-Limburg. Recente landelijke
initiatieven zijn gericht op de totstandkoming van meer bindende afspraken en
samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpregio's. Hiertoe heeft het kabinet een
wijziging van de jeugdwet voorgesteld en is door de VNG een Norm voor
Opdrachtgeverschap (verder NvO) aangenomen. In deze raadsinformatiebrief wordt u
geïnformeerd over wat dit voor de regio Zuid-Limburg betekent en wat u als raadsleden
kunt verwachten.
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Aangekondigde wijzigingen Jeugdwet en de reacties op consultatie
Het kabinet stelt dat de beloftes van de Jeugdwet uit 2015 onvoldoende zijn ingelost. Te
vaak krijgen jongeren niet de zorg die ze nodig hebben en liggen de administratieve
lasten voor zorgaanbieders en gemeenten te hoog. Veel gemeenten kampen met
financiële tekorten. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar structurele investeringen in

de jeugdzorg door de landelijke overheid.

Echter zijn er naast financiële middelen ook

beleidsmatige en organisatorische veranderingen nodig om de uitvoering van de
Jeugdwet te verbeteren. Er wordt met name verbetermogelijkheden gezien in
(boven)regionale samenwerking tussen gemeenten om de continuïteit en kwalliteit van
specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te waarborgen.
Het kabinet heeft in een aantal kamerbrieven uitgelegd hoe zij deze (boven)regionale
samenwerking tussen gemeenten op het gebied van jeugdhulp wil versterken. Het gaat
om zowel financiële, organisatorische, als beleidsmatige maatregelen. Dit heeft geleid tot
een voorstel tot aanpassingen van de Jeugdwet. Zo wordt er aangegeven dat er door
jeugdhulpregio's een regiovisie moet worden opgesteld. In deze regiovisie wordt
ingegaan op de wenselijke ontwikkelingen van het regionale zorglandschap, maar ook
hoe om te gaan met lokale toegang, de keuze van de governancestructuur in de regio en

afspraken over uniform contractmanagement en reële tarieven. Het kabinet wil ook
formeel vastleggen welke vormen van jeugdhulp regionaal georganiseerd moeten
worden. Daarnaast worden er zorgvuldigheids- en kwaliteitseisen gesteld aan
zorgaanbieders en moet het toezicht bij jeugdhulp versterkt worden. De wetswijziging
geeft dus aan wat er moet gebeuren, namelijk een versteviging van regionale
samenwerking, maar schrijft ook voor hoe dit uitgevoerd moet worden.
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Deze wetswijziging is recent ter consultatie gepubliceerd.
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Norm voor Opdrachtgeverschap
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Deels als antwoord op de gesignaleerde problemen bij
ook gedreven door de aangekondigde wetswijzigingen
VNG in juni 2020 een Norm voor Opdrachtgeverschap
wetsvoorstel is deze erop gericht om de samenwerking
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worden, bureaucratie zoveel mogelijk worden tegengegaan en er dienen inzichtelijke,
stabiele contracten aangegaan te worden met zorgaanbieders. Sommige vormen van
jeugdhulp hebben een dusdanig specialistisch karakter
dat er een bepaalde
schaalgrootte nodig is die individuele gemeenten overstijgt om de beschikbaarheid en
betaalbaarheid te garanderen. Denk hierbij 0.a. aan JeugdzorgPlus, verblijfsvormen,
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hoog specialistische vormen van verblijf, hulp bij crisissituaties, maar ook
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jeugdbescherming en jeugdreclassering. De NvO stuurt minderop detailniveau dan het
wetsvoorstel en er worden minder formele verplichtingen opgelegd. De VNG gaat hierbij
uit van het zelfregulerend vermogen van jeugdzorgregio's als alternatief voor formele
sturing van bovenaf.
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regionale samenwerking, maar
van de Jeugdwet, is er door de
vastgesteld. Net als het
tussen gemeenten in

jeugdhulpregio's te verbeteren. Niet-veelvoorkomende zorgfuncties moeten geborgd
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De eerste reacties zijn

verdeeld. Vanuit verschillende kanten is er kritiek geuit, zo ook door de VNG. Het
voornaamste punt van kritiek is dat er te veel gestuurd wordt op detailniveau met een
grote inperking van regionale en lokale beleidsvrijheid. De reactie van jeugdhulpregio
Zuid-Limburg is van een gelijke strekking. Een dergelijke wetswijziging zou
randvoorwaarden moeten stellen om de kwaliteit van samenwerking te
verbeteren, maar de daadwerkelijke invulling hiervan gebeurd op regionaal en lokaal
niveau. Het kabinet zou meer moeten sturen op het ‘wat’ en minder op het ‘hoe’. Ook
wordt er aangegeven dat er nu al ontoereikende financiële middelen zijn in veel
gemeenten, iets dat een basisvoorwaarde is om nieuwe ontwikkelingen te faciliteren.
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De NvO Iegt de gezamenijk afgesproken randvoorwaarden vast die nodig zijn om te
komen tot een stabiel zorglandschap, maar het is aan de regio's zelf om hier concrete
invulling aan te geven. De NvO vraagt aan regio's dat zij laten zien hoe zij aan een aantal
randvoorwaarden voldoen die bijdragen aan een stabiel jeugdhulplandschap. Deze

beschrijving vindt per regio plaats n een regiovisie, welke door alle gemeenteraden in
2021 moet worden vastgesteld.

Ook dienen aanbieders, professionals, ouders, jongeren

en ketenpartijen betrokken te worden. In de regiovisie
dienen jeugdzorgregio's het volgende te beschrijven
>

Hoe wordt beschikbaarheid

en continuïteit van verschillende vormen

van

jeugdhulp gewaarborgd en wat zijn wenselijke ontwikkelingen in het

zorglandschap?

vV

Hoe ziet de governance structuur eruit in de jeugdzorgregio?
Hoe is lokale toegang verbonden met (regionaal) gecontracteerde hulp? De vijf
basisfuncties, zoals elders door adviesbureau KPMG beschreven, dienen hierbij
als leidraad
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welke functies wordt bovenregionaal samengewerkt en op welke manier?
verplicht de regio zichzelf administratieve lasten te beperken?
waarborgt de regio bepaalde zorgvuldigheidseisen bij inkoop?
komen reële en transparante tarieven tot stand?

Hoewel de NvO aangeeft dat er structureel meer middelen beschikbaar moeten worden
gesteld door het kabinet, zijn de afspraken n de NvO zelfregulerende stappen in de juiste
richting. Er wordt opgeroepen om de regiovisies per 1 juli 2021 in alle jeugdzorgregio's
vast te stellen. Zoals aangegeven dient de visie aan iedere afzonderlijke gemeenteraad

te zijn voorgelegd. Dit heeft geen vrijblijvend karakter en we moeten hier dan ook als
jeugdhulpregio mee aan de slag gaan.
Wat betekent dit voor de regio Zuid-Limburg?

Sinds de decentralisaties zijn er al veel stappen gezet om de samenwerking in ZuidLimburg te versterken en te formaliseren. Veel elementen die de NvO beschrijft, zijn
reeds geborgd in onze jeugdhulpregio. Zo is er sinds enkele jaren sprake van een
governance structuur in de vorm van een centrumregeling. Deze centrumregeling vormt
de basis voor de manier waarop de zestien gemeenten in Zuid-Limburg haar jeugdhulp,
via de centrumgemeente Maastricht, inkopen. Er geldt een basis- en keuzepakket van
jeugdfuncties, alsmede een overlegstructuur om gezamenlijke besluiten te nemen. Ook is
er een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2019-2022 met de titel: ‘Zuid-Limburg voor
dejeugd!’. In dit beleidsplan wordt een kwantitatief en kwallitatief overzicht gegeven van
de voornaamste ontwikkelingen binnen het jeugdhulplandschap van onze regio. Ook
wordt er aangegeven voor welke opgaves de regio staat, welke transformatiedoelen er in
de regio liggen om 0.a. in te zetten op preventie, demedicalisering en een integrale
aanpak, maar ook welke acties worden uitgezet om deze doelen te bereiken. Kortom, de
bouwstenen voor een gedegen regiovisie die voldoet aan de eisen van de VNG zijn
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Bij het komen tot een regiovisie, zoals beschreven in de NvO, hoeven we dus niet het
wiel opnieuw uit te vinden. Deze regiovisie moet dan ook niet gezien worden als iets
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geheel nieuws dat de samenwerking ineens radicaal anders gaat organiseren. Wel zullen
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we aanvullend zaken moeten uitwerken, maar hetgeen dat al in onze regio is
georganiseerd dient als basis. De transformatiedoelen en acties uit het beleidsplan 20192022 zijn immers ook komende jaren nog steeds richtinggevende principes voor onze
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regio. In de regiovisie beschrijven we onze huidige beleidsmatige samenwerking, maar
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ook hoe we volgens de centrumregeling jeugdhulp inkopen. Daarnaast besteden we
speciale aandacht aan lokale toegang, manieren om bureaucratie voor zorgverleners te
verminderen en de onderdelen waarop onze huidige manier van samenwerken
verbeterd kan worden. Bij het implementeren van de NvO en het uitwerken van een

regiovisie wordt nauw aangesloten bij de beleidsmatige transformatie van komende jaren
‚en de doorontwikkeling van onze regionale inkoopstrategie, welke beiden momenteel
vorm krijgen. Onze (nieuwe) inkoopstrategieën, beleidsmatige doelstellingen en inrichting
van toegang kunnen namelijk alleen in onderlinge samenhang tot een verbeterslag leiden
van het jeugdzorglandschap in Zuid-Limburg. Om tot een regiovisie voor Zuid-Limburg te
komen brengen we huidige samenwerkingsafspraken n kaart en voeren we gesprekken
met beleidsmedewerkers, bestuurders, aanbieders en toegangsmedewerkers. Hierin

worden ervaringen uit het verleden besproken, maar kijken we ook naar de ambities en
verbetermogelijkheden voor de toekomst.
Wat kunnen gemeenteraden verwachten

Uiteraard is het belangrijk om ook raadsleden te betrekken bij het versterken van
regionale samenwerking binnen de jeugdhulp. De regiovisie wordt uiteindelijk ter
vaststelling aan alle 16 gemeenteraden aangeboden. Deze RIB heeft u geïnformeerd

over de algehele context en de ontwikkelingen die op ons afkomen. De komende tijd zal
er verder gewerkt worden aan het in kaart brengen van de uitdagingen die ons te
wachten staan bij het implementeren van de NvO en de stappen die wij als regio moeten
zetten. Hierbij wordt ook aan een participatief traject gewerkt om stakeholders uit het
zorglandschap te betrekken. Ook u als raad wordt in dit proces meegenomen

Volgens de conceptplanning organiseren we aan het eind van het eerste kwartaal een
(sub)regionaal webinar voor raadsleden over dit thema. De precieze inhoud wordt nog
besproken. Hier zult u in ieder geval geïnformeerd worden over de verdere implementatie
van de NvO in Zuid-Limburg. U bent dan uiteraard ook in de gelegenheid om vragen te
stellen en wij delen .z.t. de verdere processtappen met u.

Met vriendelijke groet,
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