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Geacht College, 
 
Bij deze informeren wij u over het standpunt van de Wmo Advies Raad  inzake de Beleidsregels 
Jeugdhulp 2015.  
Wij vinden het een goed en helder geschreven beleidsstuk, waaruit blijkt dat het onderwerp in een 
breed en deskundig gezelschap is besproken, te weten Zorg om Tafel inkoop jeugdzorg  Zuid Oost 
Utrecht. Het betrekken van zorgaanbieders, zelfstandige GGZ gevestigden, cliënt organisaties en 
WMO raden door middel van deze formule kost veel inspanning, maar geeft wel draagvlak en 
rendement. In dit advies beperken wij onze bijdrage daarom ook tot het hoogst noodzakelijke. 
Omdat de beleidsregels mede zijn voortgekomen uit het Zorg om Tafel overleg, waaraan wij actief 
hebben deelgenomen zijn in dit advies ook zorgpunten ten aanzien van de Jeugdhulp opgenomen, 
die verder reiken dan de beleidsregels alleen.  
 
Het is verheugend om te zien dat de cliëntparticipatie en de klachtenprocedure in de beleidsregels 
zijn aangescherpt. Dit onderdeel vormde immers bij de cliëntvertegenwoordiging in  de Zorg om 
Tafel  een belangrijk punt van zorg. Onze bezwaren als gezamenlijke WMO raden Zuid Oost Utrecht 
tegen de procesgang bij Zorg om Tafel ten aanzien van de cliëntparticipatie en de 
klachtenprocedure  hebben gehoor gevonden bij de wethouders in de regio en mevrouw 
Brommersma in het bijzonder. Dit proces over dit onderwerp heeft uiteindelijk tot een bevredigend 
resultaat geleid. De klachtenprocedure  en cliëntparticipatie zijn beter verankerd in de 
deelovereenkomst individuele voorziening.  
Op dit moment is een werkgroep nog bezig met de bovenregionale klachtenregeling. 
 
Vraag: Wat is de voortgang in dit proces en wanneer mogen we de  resultaten tegemoet  zien van 
deze bovenregionale werkgroep met betrekking tot de klachtenregeling? 
 
Aan de Zorg om Tafel Jeugdzorg zijn uitputtend de verschillende  bijlagen besproken, waarin de 
dienstverlening puntsgewijs gestalte wordt gegeven . Deze bijlagen ontbreken, te weten Toegang, 
Individuele voorzieningen, Regionale expertpools en Gebiedsteams. Graag ontvangen  wij  deze 
bijlagen nog van u. 
 
Advies: Voeg de ontbrekende bijlagen Toegang, Individuele voorzieningen, Regionale expertpools 
en Gebiedsteams toe aan de beleidsregels.  
 
Als punt van zorg over de beleidsregels waar wij  ons nog niet eerder over hebben uitgesproken 
zien wij het tempo waarin de samenwerking met de huisartsen wordt gerealiseerd. In alle 
beleidsnota's tot nu toe wordt de integrale zorgverlening vooropgesteld, waarbij alle bij het gezin 
betrokken professionals gezamenlijk tot een plan van aanpak moeten komen. "Één gezin, één 
regisseur, één plan" was het motto. De huisarts vormt daarin een vaak onmisbare schakel.  



Tot nu toe wordt ons van uw kant geen garantie geboden dat deze samenwerking op korte termijn 
over de volle breedte gestalte zal krijgen. Natuurlijk weten wij dat in De Bilt al een productief 
samenwerkingsverband met de huisartsen uit de Gezondheidscentra De Bilt is opgebouwd. 
Desalniettemin ontvangen wij signalen dat in de overige vijf kernen van de gemeente de eerste 
gesprekken met de huisartsen over dit onderwerp nog gepland moeten worden. Wij maken ons 
daar zorgen over en hopen dat u dit veranderingsproces versneld kunt uitvoeren, zodat in 2015 in 
alle kernen sprake is van een effectieve samenwerking met de huisartsen. 
Wij worden graag op de hoogte gehouden van de manier waarop de samenwerking met alle 
huisartsen in 2015 wordt gegarandeerd. 
 
Advies: In de eerste helft van 2015 zorg dragen voor gegarandeerd goede samenwerking inzake 
de Jeugdhulp met alle huisartsen uit onze gemeente. 
 
Onder andere over het PGB voor informele zorg heeft de belangenvereniging Per Saldo onlangs een 
intensieve discussie gevoerd met staatssecretaris Van Rijn. Onder druk van Per Saldo heeft de 
staatssecretaris besloten, dat het nieuwe pgb-tarief voor informele zorg van 20 euro bij de 
zorgverzekeraar niet ingaat per 1 januari 2015 maar pas per 1 mei 2015. De vereniging heeft  
verschillende keren contact gehad met het ministerie om uit te leggen dat budgethouders in de 
problemen komen wanneer het tarief voor informele zorg per 1 januari ingevoerd zou worden. Dit 
uitstel tot 1 mei is een eerste stap naar een oplossing. Tenminste als de Eerste Kamer 9 december 
akkoord gaat met alle wijzigingen in de Zorgverzekeringswet. Deze maatregel maakt onderdeel uit 
van een complexe set van overgangsmaatregelen, die nog nader aan de burger bekend moeten 
worden gemaakt.  
 
Advies: Voor 1 januari 2015 bekendheid geven aan de overgangsrechten die voor 2015 nog zullen 
gelden. We gaan er daarnaast van uit, dat er zorgvuldig en tijdig melding van alle 
beleidswijzigingen op het gebied van jeugdzorg aan de burgers zal worden gedaan. 
 
De volgende opmerking, die wij verder niet onvermeld willen laten is dat de beleidsregels erg zijn 
geschreven uit de optiek vanuit de jeugdzorg en dan wel met de meest gecompliceerde 
problematiek in het achterhoofd. De optiek van de lichte jeugdhulp en de jeugd GGZ  is hierbij ons 
inziens op de achtergrond geraakt. Mogelijk zal in de praktijk blijken dat procedures voor 
enkelvoudige en minder complexe problemen nog kunnen worden versimpeld. 
 
Advies: De optiek jeugd GGZ meer gestalte geven in 2015. Van hieruit bezien of in de loop van 
2015 de beleidsregels voor minder complexe problemen kunnen worden vereenvoudigd.  
 
Wij hebben grote zorgen over de financiering van de Jeugdzorg in Zuid Oost Utrecht, net als de 
wethouders, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en de overige Wmo-raden in de regio. Dit hebben 
we vastgelegd in een brief aan de staatssecretaris als gezamenlijke wethouders en Wmo-raden en 
andere cliëntbehartigers,  waarin u bij monde van wethouder Brommersma aandacht vroeg voor de 
zorgelijke situatie waarin de regio Zuid Oost Utrecht is terechtgekomen.  Wij hopen met u, dat op 
deze brandbrief een bevredigend antwoord komt en dit uiteindelijk zal leiden tot een solide 
financiële uitgangspositie aan het begin van 2015 (zie bijlage). 
 
Echter het gevolg van het ontoereikende budget is dat aan alle zorgaanbieders lagere 
budgetgaranties zijn toegekend dan bedoeld in ons Regionaal Transitiearrangement. Aanbieders 
van jeugdhulp geven aan dat deze garanties  te laag zijn om in 2015 aan de behoefte aan 
jeugdhulp te kunnen voldoen. Daarnaast hebben gemeenten als gevolg van de bovenregionale 
afspraken over de inkoop van de “essentiële functies”  nog een ongedekt tekort van ruim 6 
miljoen.  
Dit gegeven maakt ons erg ongerust. De transitie jeugdzorg naar gemeenten is al reeds een grote 
stap. We vernemen al van ontslagen in de jeugdzorg en maken ons ongerust over de kwalitatieve 
en kwantitatieve continuïteit ten aanzien van de jeugdzorg. Dit wordt nog eens extra belast, door 
bovengenoemde  6 miljoen in onze regio.  
Wij vragen ons af hoe zich dat vertaalt in consequenties voor de afspraken die gemaakt zijn met de 
aanbieders, de opgezette structuur en - het allerbelangrijkste - de continuïteit van zorg voor de 
reeds aanwezige cliënt en voor de nieuwe hulpvragen als dit tekort niet of gedeeltelijk wordt 
gecompenseerd door de rijksoverheid? 
 
Advies: Zorg tijdig voor de nodige maatregelen om niet opnieuw wachtlijsten te laten ontstaan en 
te voorkomen dat jeugdigen die dringend hulp nodig hebben als gevolg van een tekort aan 
middelen in de kou komen te staan. Schep voldoende waarborgen voor continuïteit in de bestaande 
zorg. 



 
Wij vertrouwen er op dat u onze argumentatie en aanbevelingen zorgvuldig zult meewegen in uw 
besluitvorming en zien uw verslaglegging over de genomen besluiten met belangstelling tegemoet. 

 
 

Bijlage. 


