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Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona

Geachte heer Van der Linden, beste Rik,
Met belangstelling hebben we de stukken gelezen over de regionale ontwikkelingen rond de
jeugdhulp: de afbouw van de financiële solidariteitsafspraken, afspraken over budgetmaxima per
gemeente en budgetbewustzijn, een nieuw inkoopkader en nieuwe afspraken over de Stichting
Jeugdteams en de regionale rol van de Serviceorganisatie Jeugd (bijlagen 1, 2 en 3).
We hebben de nodige zorgen en vragen over de stukken die we graag met u willen bespreken.
We sturen u deze brief namens het Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid, de Adviesraad Wmo &
Jeugd Dordrecht en de Stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. Ook de Wmo-adviesraad
Zwijndrecht en de cliëntenraad van het Leger des Heils ondersteunen deze brief.
Lokaal versus regionaal
Zoals u weet, wil de Rijksoverheid meer regionale afstemming en wil dat desnoods afdwingen, zie
bijlage ‘Kamerbrief over perspectief voor de jeugd’. Deze gewenste regionale samenwerking is niet
geheel in overeenstemming met de ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid. De gemeenten
willen meer lokale vrijheid: de financiële solidariteit wordt naar verwachting in drie jaar afgebouwd. De
gemeenten willen ‘meer geld naar de voorkant’. Op zich een mooie gedachte. Als je gaat investeren in
preventief werken kun je hopen/sturen op afbouw van de zware zorg. Als je echter eerst geld weg
haalt aan de achterkant laat je dus de wachtlijsten en ellende van de cliënten met een complexe
hulpvraag oplopen als onvermijdelijk bijeffect van het beleid.
We adviseren u met klem, conform de kamerbrief, er op toe te zien dat bij alle veranderingen de
eenheid in regionaal beleid ten aanzien van inkoop, toeleiding en verantwoordingsprocessen voor de
specialistische jeugdhulp tenminste bewaard wordt, maar liever nog versterkt. Dit in het belang van de
kwetsbare cliëntengroep.
Stel besluitvorming uit en leer van de crisis
Intussen is er een coronacrisis. Ouders en jeugdigen zitten thuis. Het personeel van zorgaanbieders
en de jeugdprofessionals worden zwaar belast, zoeken naar nieuwe behandelvormen, digitaal werken
krijgt ongetwijfeld een forse boost. Het hele zorglandschap zal hierdoor blijvend veranderen.
Wij zijn van mening dat doorgaan met de plannen het stapelen van onzekerheid is op de bestaande
onzekerheid en de schokeffecten van corona: het succesrecept voor rampen, tenzij de lessen van de
coronacrisis worden meegenomen in het nieuwe beleid.
Ons advies is ga door met nadenken maar stel besluitvorming uit tot er duidelijkheid is over de
(leer)effecten van corona, zowel de negatieve als de positieve. Het is wat ons betreft nu niet het

moment om besluiten te nemen en de solidariteit los te laten. Solidariteit en samenwerking kan juist
helpen om de crisis te boven te komen. En als het gaat om samenwerken, wij denken graag mee. Nu
en na de coronacrisis.
.
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