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Gevraagd

Het doen van aanbevelingen n.a.v. de Rapportage fase 2
Taskforce grip op het sociaal domein - versie 0.8. In ons advies
richten wij ons met name op de voorgestelde
beleidsmaatregelen.

Voor het welslagen van een aantal maatregelen is het een
voorwaarde dat de organisatie van het gebiedsteam op orde
1S.

In de preventieve sfeer dienen alle actoren aanwezig te zijn.
De kwaliteit van de zorg mag door de financiële ingrepen niet
worden ondermijnd.



Context

Impact van de aanvraag
op de inwoners c.q.

specifieke doelgroep van
de gemeente
Ooststellingwerf

Overwegingen die tot het
advies leiden

Sinds november 2018 is de Taskforce Grip op het sociaal
domein bezig met het onderzoek naar grip (duurzaam
betaalbaar zijn) op het sociaal domein. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in Jeugdhulp, WMO en Partidpatiewet.
Het doel van het onderzoek is tweeledig:

1. Het analyseren van de oorzaken van de financiële

tekorten;

2. Vanuit deze analyse in kaart brengen of er
stuurknoppen zijn om de tekorten terug te dringen

naar een acceptabel niveau, waarbij de kwaliteit van

zorg voor de inwoners van onze gemeente wordt

gegarandeerd.

Om ook grip te houden op het onderzoek is in eerste instantie
onderzoek gedaan naar jeugdhulp. Het onderzoek is
onderverdeeld in Fase 1 Inzicht, Fase 2 Interventies en Fase 3
Monitoring.
Ons advies betreft Fase 2.

Op 20 juni j l. heeft er een overleg plaatsgevonden waarbij
namens de gemeente Claudia Soer en Esther van Lierop
aanwezig waren en namens de ASDO Theo van Gilst en
Hendrik Jan Olijve. In dit overleg is de rapportage van Fase 1
Inzicht besproken alsmede zijn de beleidsuitgangspunten aan
de orde gesteld.

Het is een mogelijk ingrijpende wijziging voor de jeugdige en
rijn omgeving. Het is moeilijk in te schatten of de kwaliteit
/an de zorg kan worden gewaarborgd.

)e zorg of de kwaliteit van de jeugdhulpverlening, ondanks
nogelijk ingrijpende maatregelen, voor de jeugdige en zijn
ïmgeving blijft gewaarborgd. Het bieden van tegenwicht op
?en al te sterke financiële invalshoek.



Adviezen aan het college
van B&W

L

1. We onderschrijven dat de huidige beleidsuitgangspunten
Jeugdhulp (genoemd in 2.3) op de langere duur de beste
kansen bieden op het terugdringen van het beroep op
zwaardere jeugdhulp en dus ook op het jeugdhulpbudget. Wij
adviseren om te blijven investeren in:

Laagdrempelige toegang: snel, dichtbij, in eigen
omgeving

Integraal werken, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Inzet van eigen kracht en eigen netwerk

Preventie

Normaliseren

2. In 2.3.1 wordt voorgesteld om het gebiedsteam een

uitbreiding van taken te geven. Voor het welslagen daarvan
achten wij het als voorwaarde vooraf noodzakelijk dat met

name onderstaande aanbevelingen uit het onderzoeksrapport

Doorontwikkeling GBT zijn gerealiseerd, te weten:

Organisatiestructuur aanpassen, helderheid over rollen,

kerntaken GBT en verhoudingen onderling.

3. M.b.t de maatregel Meer' eigen trajecten' door het
gebiedsteam Ons inziens dient de aanname dat dit door 1 fte
kan worden kan worden uitgevoerd een nadere toelichting.

4. de maatregel Intensieve begeleiding complexe gezinnen
door gebiedsteam is ons inziens op basis van
ervaringsgegevens en landelijke richtlijnen ( IAG = 3,6 uur per
week) niet juist (te rooskleurig). Wij adviseren het aantal
voorgestelde fte te heroverwegen.

5. M.b.t de maatregel Samenwerking Gecertificeerde
Instellingen en gebiedsteam adviseren wij om deze scherper
te formuleren en stellen de volgende omschrijving voor:
Nieuwe dure verwijzingen door Gl's dienen bespreekbaar te
worden gemaakt en (goedkopere) alternatieve dienen te
worden onderzocht. Samenwerking tussen Voogd en GBT zal
worden ingevoerd, dan wel versterkt.

6. M. b. t. de maatregel Informele oplossingen én lokaal
netwerk adviseren wij om het opbouwen en onderhouden van
een lokaal netwerk door het opbouw- en welzijnswerk te
laten uitvoeren en het gebiedsteam nauw met hen te laten
samenwerken.

7. M. b. t de maatregel Inzet van een inkoopondersteuner
(2.3.3.)
onderschrijven wij de voorwaarde dat de inkoopondersteuner
ervaring in de jeugdhulpverlening dient te hebben. Rest nog
wel de vraag waar deze medewerker in de organisatie wordt
gepositioneerd.



Suggesties aan het
college van B&W

Opmerkingen ter zijde

Kwetsbare jongeren verdienen de beste hulp die er is
(Trouw 03 september 2019 - Ene van den Burg en Naima
Azough)

De aanpak middels Quick wins wordt door ons onderschreven
met daarbij de vraag wat het alternatief is voor het niet meer
mogen inzetten van de zorgboerderij t.b.v. het ontlasten van
de ouders. Het inzetten van de zorgboerderij zou o.i. bij
crisissituaties wel mogelijk moeten zijn.
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