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Barendrecht, 23 april 2014

tijd dringt voor invoering nieuwe stelsel
jeugdhulp
Jeugdhulp wordt per 1 januari 2015 een taak van gemeenten. Op die datum treedt de
nieuwe Jeugdwet in werking. Gemeenten wordt dan verantwoordelijk voor het
organiseren en financieren van alle ondersteuning en hulp aan kinderen, jongeren en
opvoeders. Het college van B en W benut nog niet alle maatregelen die mogelijk zijn
om de financiële risico’s van de invoering van het nieuwe jeugdhulpstelsel te
beheersen. Zo beschikt de gemeente niet over een prognose van de verwachte vraag
naar jeugdhulp in de gemeente de komende jaren. Dit en meer concludeert de
Rekenkamer Barendrecht in haar rapport ‘zorg voor morgen, quick scan financiële
risico’s decentralisatie jeugdzorg’.
De invoering van het nieuwe jeugdhulpstelsel brengt financiële risico’s met zich mee voor de
gemeente. Zo zou de vraag naar zorg kunnen stijgen, waardoor de kosten voor de gemeente
toenemen. Verder kan de uitvoering van de jeugdhulptaken voor een relatief kleine gemeente
leiden tot grote uitvoeringskosten. Uit het rapport van de rekenkamer komt naar voren dat het
college op zich een reeks adequate maatregelen heeft genomen om de financiële risico’s van de
invoering van het nieuwe jeugdhulpstelsel te beheersen. Zo werkt de gemeente samen met
andere gemeenten in de regio Rijnmond bij de inkoop van jeugdhulp bij zorginstellingen. Met
die gezamenlijke inkoop kan de gemeente financiële schaalvoordelen realiseren. Verder neemt
de gemeente maatregelen om de toegang tot de zwaardere vormen van jeugdhulp te bewaken.
Er zijn echter ook beheersmaatregelen waarvan nog niet duidelijk is of de gemeente ze gaat
benutten. Volgens het college moet de preventieve jeugdhulp, die de nieuw te vormen
wijkteams gaan bieden, op den duur leiden tot een daling van de vraag naar duurdere
specialistische jeugdzorg. Het college heeft echter geen prognose gemaakt hoe groot de daling
is die wordt verwacht in de vraag naar jeugdzorg. De rekenkamer kan nog niet vaststellen of
Barendrecht de jeugdhulptaken in 2015 binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget
zal kunnen uitvoeren. Reden hiervoor is onder meer dat de gemeente nog geen begroting
jeugdhulp heeft opgesteld. De tijd dringt voor het college om de ontbrekende
beheersmaatregelen tijdig, dus vóór 1 januari 2015 te realiseren.
De rekenkamer heeft op basis van de conclusies van het onderzoek verschillende
aanbevelingen gedaan. De rekenkamer beveelt onder meer aan om alsnog een prognose te
maken van het gebruik van jeugdhulp en de informatie uit die prognose te gebruiken bij het
maken van een meerjarenbegroting jeugdhulp. Het college heeft in de reactie op de
aanbevelingen niet aangegeven welke aanbevelingen zij overnemen. Het is dus niet duidelijk of
het college de door de rekenkamer aanbevolen maatregelen zal uitvoeren.
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