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Beste heer Van den Kieboom,

Op 9 november 2016 ontvingen wij uw brief. Hierin stelt u ons vragen over Uitvoering Jeugdwet. Graag beantwoorden
wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Heeft uw college kennis genomen van het artikel in de NRC van 5 en 6 november j.l.?
Antwoord:
Ja, wij namen hier kennis van.
2. Herkent u zich in de door de redacteur beschreven praktijksituatie?
Antwoord:
Nee, dit herkennen wij niet.
3. Kunt u dit nader toelichten?
Antwoord:
Graag lichten wij ons antwoord toe. In het artikel komt een aantal punten naar voren, namelijk:
a. Gemeenten gaan teveel over de ínhoud van de zorg.
b. Duurdere zorg wordt afgehouden; er wordt te laat doorverwezen.
c. Gemeenten hebben een monopoliepositie.
Hieronder beschrijven wij waarom we dit niet herkennen in onze gemeente.
In onze regio werken we met jeugdprofessionals. Zij werken voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen ons stelsel
bepaalt het gezin met de jeugdprofessional wat de hulpvraag is en welke doelen men wil behalen. Ook wordt bekeken
of de benodigde hulp uit het sociale netwerk kan komen, of dat de jeugdprofessional dit zelf kan bieden of dat niet vrij
toegankelijke zorg (NVTZ) nodig is.
Of er doorverwezen wordt naar NVTZ zorg, hangt van de casus af. De jeugdprofessional kan zelf lichte ondersteuning
bieden. Maar in sommige gevallen, is direct duidelijk dat er zwaardere zorg nodig is. In die gevallen kan er gelijk naar
de NVTZ doorverwezen worden. De zorgaanbieder NVTZ mag binnen het arrangement zelf bepalen hoe hij dit doet en
welke zorg daarvoor ingezet wordt.
Verder zouden aanbieders hun zorgen niet durven te uiten door de ‘monopoliepositie’ van gemeenten. Zij zouden bang
zijn om het volgende jaar geen contract te kunnen sluiten met de gemeente. In de regio West-Brabant West werken we
met raamovereenkomsten. Dit betekent dat we als gemeenten geen keuze maken in aanbieders. Iedere zorgaanbieder

die aan de gestelde eisen voldoet, kan een contract afsluiten met de regio West-Brabant West. Hiermee bieden we
optimale keuzevrijheid aan de inwoners van de gemeenten in onze regio. Een willekeurige aanbieder (die voldoet aan
de eisen) uitsluiten van een contract is niet mogelijk.
4. De deskundigen, die aan het woord komen in het artikel, spreken over de “Dubbele-petten-structuur". Een
belangrijke opgave is in de praktijk vooral te sturen op het beperken van de schadelast. Bergen op Zoom heeft over
2015 een fors overschot gerealiseerd op het budget, bestemd voor uitvoering van Jeugdbeleid. Is dit resultaat bereikt
door beperking van het op tijd inzetten van specialistische behandeling?
Antwoord:
Het overschot ontstond niet door beperking van het op tijd inzetten van specialistische zorg. In Bergen op Zoom is zorg
steeds ingezet op basis van maatwerk voor gezinnen. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 5.
Bergen op Zoom hield in 2015 f1.877.000,- over op Jeugdhulp. Daartegenover staat een afbouw van middelen op
Jeugdhulp in 2016 en 2017 die uitkomt op bijna 4 miljoen euro. Hierbij merken we op dat de budgetten in 2015 nog
gebaseerd waren op het historisch verdeelmodel. Hierna worden de budgetten verdeeld op basis van een objectief
verdeelmodel. Dit pakt nadelig uit voor onze gemeente.
5. Kunt u helder aangeven en beschrijven hoe de praktijk in Bergen op Zoom is met betrekking tot:
-Het hoogste scholingsniveau van de medewerkers in de wijkteams c.q. de Jeugdprofessional?
-Het beleid ten aanzien van doorverwijzing naar specialistische behandelaars, zoals jeugdpsychiaters en psychologen?
-Het eisen van deelname van een gemeentelijke professional aan de intakegesprekken met specialistische
behandelaars?
-De lengte en duur van behandeling voordat wordt doorverwezen naar specialistische behandelaars?
-Een eventueel maximum aan het aantal behandelingen en de duur van de behandeling?
Antwoord:
-In de regio West-Brabant West werken we met jeugdprofessionals. De werving hiervan vindt plaats door Spring!.
Medewerkers van Spring zijn HBO opgeleid.
Voor de beantwoording van de overige deelvragen, verwijs ik u graag ook nog naar een van de animaties die wij als
regio West-Brabant West lieten maken. Deze animatie is terug te vinden via de volgende link:
https:ZZwww.voutube.comZwatch?v^BİNe9qStGFw.
-Doorverwijzing naar specialistische zorg, ofwel de NVTZ, gebeurt op basis van maatwerk.
-Vanuit onze organisatie eisen wij niet dat een gemeentelijke professional of jeugdprofessional deelneemt aan het
intakegesprek met een aanbieder NVTZ. Dit gesprek vindt plaats tussen cliënt/gezin en aanbieder van de NVTZ. Regie
ligt zo veel mogelijk bij het gezin zelf. Mocht de cliënt niet in staat zijn dit gesprek zelf te voeren, dan bekijkt het gezin
de alternatieven samen met de jeugdprofessional.
-Er is geen standaard zorgtraject dat per definitie doorlopen moet worden, voordat verwijzing naar de NVTZ
plaatsvindt. Ook hier geldt dat er maatwerk geboden wordt.
-Zoals u ook in de animatie hoort, wordt er geen vaste einddatum voor de zorg benoemd. In de regio West-Brabant
Westwerken we met een uniek stelsel op basis van de arrangementensystematiek. De cliënt I het gezin stelt samen
met de jeugdprofessional het gezinsplan op. Deze beschrijft de hulpvraag. Wanneer er NVTZ nodig is, bepaalt de
aanbieder van NVTZ of er voor een korte of lange periode zorg nodig is; en of er lichte of zware zorg ingezet wordt. Op
basis hiervan is er een vast tarief beschikbaar. De zorgaanbieder kan andere zorgaanbieders I onderaannemers
inschakelen om zo de juiste zorg aan de cliënt te verlenen.

6. Kunt u aangeven met welke specialistische residentiële zorgaanbieders en vrijgevestigde behandelaars u contracten
heeft gesloten in 2015 en het eerste halfjaar van 2016? Als u geen namen kunt noemen kunt u dan in ieder geval

aangeven hoe de onderlinge verdeling is geweest tussen deze twee, het aantal doorverwezen jeugdigen, de wachttijd
die plaats vond en de behandelperiode.
Antwoord:
Het overzicht met aanbieders NTVZ is door iedereen in te zien. Wanneer de zorgaanbieders aan de gestelde eisen
voldoen, kunnen zij een contract afsluiten met de regio West-Brabant West. Hiermee bieden we optimale keuzevrijheid
aan de inwoners van de gemeenten in onze regio. Facturering vindt alleen plaats wanneer er zorg geleverd is. Het
overzicht met aanbieders is te vinden via de volgende link: https:ZZwww.ieuqdhulpwbw.nlZadresboek?limitstart^.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
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