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·
·

Hoe gaat u de problemen in de jeugd GGZ oplossen.
U bent als voormalig wethouder van Rotterdam goed op de hoogte van de problemen waar
gemeenten en behandelaars en ouders tegenaan lopen. Wat gaat u concreet aan deze
problemen doen?

Wat mij voorop staat is het volgende: een kwetsbaar kind dat acuut zorg nodig heeft moet dat altijd zo
snel mogelijk krijgen. Eventuele bestuurlijke of financiële vraagstukken mogen nooit een reden zijn om
een kind niet tijdig te behandelen. Van alle gemeenten en zorgaanbieders verwacht ik dat zij die
verantwoordelijkheid nemen en dat de jeugd GGZ ook haar eigen verantwoordelijkheid neemt in het
oplossen van hun problemen. Dat betekent dat er heldere informatie moet komen over wachttijden, dat
ouders en het kind door de behandelaar bij de hand worden genomen bij het vinden van de juiste zorg
en ondersteuning en dat de hulp aansluit bij wat kinderen en hun ouders echt nodig hebben. Daar ga ik
mij de komende tijd voor inzetten.
·

Kan regionale samenwerking afgedwongen worden?

Voor het behoud van specialistische jeugdhulp is regionale samenwerking noodzakelijk, zowel tussen
gemeenten als tussen gespecialiseerde aanbieders. Er ligt momenteel een wetsvoorstel voor advies bij
de Raad van State om bij onvoldoende samenwerking tussen gemeenten via een algemene maatregel
van bestuur nadere regels te kunnen stellen aan bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop van specialistische
jeugdhulp. Dit is echter een uiterste maatregel. De betrokken zorgaanbieders en gemeenten hebben
immers de verantwoordelijkheid voor tijdig passende zorg aan deze kwetsbare kinderen en zij
onderschrijven het nut van onderlinge consultatie en afstemming.
·

Komt er een nieuw subsidiesysteem voor instellingen voor specialistische GGZ-hulp?

Nee. Jeugd GGZ is al onderdeel van alle jeugdhulp die op grond van de Jeugdwet kan en moet worden
geregeld, en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de juiste zorg in te kopen.
·

Er is een bezuiniging doorgevoerd, er zijn grote tekorten bij gemeenten ontstaan. Is de 54 miljoen
die in het regeerakkoord staat, niet te weinig om dit probleem op te lossen.?

De ombuiging op het totale jeugdhulpbudget is € 450 miljoen, in de komende jaren wordt er niet
bezuinigd op de jeugdzorg. De signalen van gemeenten over de verwachte tekorten wil ik serieus
bekijken en uiteraard bespreken. Tegelijkertijd ben ik terughoudend om vergaande conclusies aan de
verwachte tekorten te verbinden, omdat: we de discussie pas zuiver kunnen voeren als we kijken naar de
daadwerkelijke uitgavencijfers. Die komen pas eind 2017 beschikbaar.
Overigens, Nederland is één van de koplopers in Europa als het gaat om uitgaven aan de (jeugd) ggz. Van
zowel de zijde van de gemeenten als de professionals hoor ik ook dat het niet per se een kwestie van
geld is maar vooral van hoe we de hulp goed organiseren en de middelen daar inzetten waar het echt
nodig is. Daarnaast hebben we te maken met lastig vervulbare vacatures. Wat mij betreft leggen we daar
onze focus op.

