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Schriftelijke vragen HAP inzake wachtlijsten jeugdzorg
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2 4 SEP. 2009

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van berichten in de media door de Amsterdamse wethouder, tevens
portefeuillehouder jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam, Lodewijk Asscher over de
wachtlijsten in de jeugdzorg, heeft de fractie van de HAP aan aantal vragen gesteld.
In het navolgende beantwoorden wij deze vragen.

I.

Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over het aantal Haarlemmermeerse
kinderen dat in dit verband in afwachting is van ('jeugd)zorg?

Met deze brief informeren wij u over de wachtlijsten in de jeugdzorg in de Stadsregio
Amsterdam (SRA) respectievelijk de gemeente Haarlemmermeer.
2. Kunt u aangeven op welke vorm van jeugdzorg genoemde kinderen wachten en wat
de gemiddelde wachttijd is per cafegorie jeugdzorg?
In de jeugdzorg zijn twee soorten wachtlijsten: de wachtlijsten bij Bureau JeugdzorglAMK en
de wachtlijst voor het geïndiceerde zorgaanbod.
Wachtlijsten Bureau Jeuqdzorq/AMK
De wachtlijst voor Bureau JeugdzorgIAMK betreft het aantal cliënten dat in afwachting is van
de toewijzing van een gezinsvoogd vanwege een jeugdbeschermingsmaatregel
respectievelijk het aantal cliënten in afwachting van een onderzoek door het AMK.
Daarnaast kan de wachtlijst betrekking hebben op het aantal cliënten dat in afwachting is
van een eerste intakegesprek.
In het kader van de aanwijzing aan Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)
vorig jaar zijn wij regelmatig geïnformeerd door de SRA over de wachtlijsten
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jeugdbeschermingl AMK bij Bureau Jeugdzorg en daarnaast hebben wij regelmatig contact
met de regiomanager van het Haarlemmermeerse regiobureau van BJAA.
De Stadsregio verstrekte de wachtlijstcijfers uitsluitend voor de gehele stadsregio. De
wachtlijst voor Haarlemmermeerse kinderen hebben wij nauwlettend gevolgd via de
contacten met de Haarlemmermeerse regiomanager. In Haarlemmermeer hebben
nauwelijks kinderen op de wachtlijst (minder dan vijf) gestaan voor een gezinsvoogd noch
voor het AMK, met uitzondering van een tijdelijke piek begin dit jaar toen de raad voor de
Kinderbescherming in Haarlem versneld haar wachtlijst wegwerkte. Hier was kortstondig
sprake van een situatie waarbij vraag en aanbod onvoldoende op elkaar aansloten.
Op dit moment is er geen wachtlijst bij Bureau Jeugdzorg voor kinderen uit
Haarlemmermeer. Niet altijd is er onmiddellijk een vaste gezinsvoogd beschikbaar, maar dan
krijgen kinderen een tijdelijke voogd toegewezen. Deze tijdelijke voogd start direct na de
OTS uitspraak (Onder Toezicht Stelling) met gesprekken en zet actief de hulpverlening op
de rails. Op dit moment betreft het 10 kinderen. In Haarlemmermeer is al geruime tijd geen
wachtlijst voor cliënten voor een eerste intakegesprek.
De wachtliist voor het geïndiceerde zorgaanbod
De tweede wachtlijst in de jeugdzorg is de lijst met cliënten die door Bureau Jeugdzorg zijn
geïndiceerd, maar voor wie de geïndiceerde zorg na 9 weken wachttijd nog niet beschikbaar
is. Deze wachtlijst wordt bedoeld door Portefeuillehouder Asscher in de contacten met de
media waar de fractie van de HAP aan refereert.
Voor de gehele stadsregio betreft het 602 kinderen per l juli 2009. De onderverdeling naar
soorten hulp is als volgt:
- residentiele zorg door landelijk werkende instellingen : 56
- ambulante zorg
: 159
- daghulp
: 71
- pleegzorg
: 101
residentiele zorg
: 215
Van de 546 cliënten die wachten op stadsregionale zorg krijgt bijna de helft geïndiceerde
overbruggingszorg, waarmee de zogenaamde netto wachtlijst voor de gehele stadsregio
bestaat uit 277 wachtende cliënten.
Voor Haarlemmermeer staan per peildatum 1 juli 2009 53 jeugdigen op de wachtlijst (29
voor jeugdhulpverlening en 24 voor verblijf). Daarbij moet aangetekend worden dat het hier
alle wachtenden betreft, ook degenen die korter dan 9 weken op hulp wachten (zoals het
officiële criterium voor de wachtlijst van de minister geldt). Uit navraag bij de
jeugdzorginstellingen in Haarlemmermeer (Spirit, Altra en MOC 't Kabouterhuis) blijkt dat
bijna alle wachtende cliënten een vorm van overbruggingshulp ontvangen, tenzij cliënten
aangeven daar geen prijs op te stellen.
Zoals blijkt uit het stadsregionale overzicht is het merendeel van de cliënten in afwachting
van plaatsing in een pleeggezin dan wel een residentiële instelling. De provincies en
stadsregio's hebben eerder dit jaar afspraken gemaakt met Minister Rouvoet over het
wegwerken van de wachtlijsten. Het ministerie en de provincies1stadsregio's hebben extra
geld voor dit doel vrijgemaakt. In de SRA - na een besluit van de regioraad- overigens mede
met inzet van gemeentelijke middelen, voor Haarlemmermeer E: 30.000. In de meeste
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provincies lijkt de doelstelling om de wachtlijsten voor 01-01-2010 weg te werken te worden
behaald, met uitzondering van de stadsregio's Amsterdam en Rotterdam. De problematiek in
deze regio's is zwaarder dan elders en er wordt relatief vaker geïndiceerd voor plaatsing in
een pleeggezin of een residentiële instelling. Deze vormen van hulp zijn echter niet op korte
termijn substantieel uit te breiden.
Zo is voor de regio Amstelland en Meerlanden geld beschikbaar gesteld voor een
crisisopvang voor 16+. Jeugdzorginstelling Spirit is begin dit jaar gestart met een zoektocht
naar een geschikt pand in de AM regio. Onderhandelingen over een pand in Aalsmeer
waren in een vergevorderd stadium toen de koop van het pand alsnog niet door kon gaan.
Onze gemeente ondersteunt Spirit in deze zoektocht, maar de ervaringen met het pand voor
"Beter met Thuis" hebben geleerd dat de huisvesting voor een jeugdzorginstelling -mede als
gevolg van allerlei juridische procedures door omwonenden- een flinke tijd in beslag kan
nemen.
3. Kunf u aangeven op welke momenten u bestuurlijk geïnformeerd benf over de
specifieke Haarlemmermeerse Jeugdzorg cijfers, ofwel op welke momenten is er
inzicht op bestuurlijk niveau geweest over het verloop van de wachtlijsten voor
Haarlemmermeerse kinderen?

Het regiokantoor BJAA in Haarlemmermeer is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen rond
de Centra voor Jeugd en Gezin en de zorg voor multiprobleemgezinnen. Ook hebben wij
contacten met de drie zorgaanbieders in onze gemeente. in de contacten met BJAA en de
zorgaanbieders zijn geen alarmerende signalen afgegeven over de wachtlijsten in
Haarlemmermeer.
Daarnaast stelt de SRA kwartaalrapportages op over het jeugdzorggebruik in de SRA. Deze
rapportages betreffen zowel de totaalcijfers over de gehele SRA als uitsplitsingen naar
stadsdelen en gemeenten. Deze rapportages worden gepubliceerd op de website van de
SRA. De laatst gepubliceerde cijfers op de website betreffen de cijfers over het eerste
kwartaal 2009. De cijfers over het 2e kwartaal zijn recent ambtelijk beschikbaar gesteld en
worden binnenkort op de website van de SRA gepubliceerd.
4. Kunt u ons aangeven op welke wijze u zich heefi ingezet om te zorgen dat de
Haarlemmermeerse kinderen tijdig de zorg krijgen waar zij recht op hebben?
De jeugdzorgketen begint met de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en de 5 Wmo
taken in het lokale veld: samen met onze partners, waaronder mede begrepen Bureau
Jeugdzorg en het onderwijs, zijn wij sinds 2006 volop actief met de vormgeving van de
Centra voor Jeugd en Gezin. In het raadsvoorstel "Doorontwikkeling Centra voor Jeugd en
Gezin", besproken in uw Raad op 17 september 2009, hebben wij aangegeven hoe wij op
vele manieren de samenwerking tussen lokale partners bevorderen met als doel alle
kinderen en jeugdigen in Haarlemmermeer een gezonde en veilige ontwikkeling te bieden.
Wij ondersteunen ouders en kinderen met laagdrempelige Centra voor Jeugd en Gezin voor
eenvoudige vragen en lichte opvoedhulp en een CJG+ , van waaruit de zorg voor zwaardere
problemen wordt gecoördineerd volgens het principe één gezin, één plan.
De gemeente is primair verantwoordelijk om dit "voorveld" zo sterk mogelijk te organiseren
zodat zoveel mogelijk ouders en kinderen in een vroeg stadium ondersteuning enlof hulp
ontvangen. In dit verband wijzen wij nog op het feit dat wij sinds januari 2009 de uitvoering
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van de licht pedagogische hulp door Bureau Jeugdzorg hebben overgenomen omdat het
bureau zich terugtrekt op haar kerntaken. De uitvoering van diverse vormen van licht
ambulante hulp, waaronder de uitvoering van het programma Nieuwe Perspectieven,
worden nu in goede samenwerking uitgevoerd door GGD, Meerwaarde en Spirit.
Ook wijzen wij op het Lokaal Analyse team, het casuïstiek overleg waarin
multiprobleemgezinnen worden besproken waar nog geen sprake is van geïndiceerde
jeugdzorg. Sinds de start van dit overleg in januari 2009 wordt in gezamenlijk overleg met
zorgaanbieders (waaronder BJAA in een consulterende rol) één plan opgesteld en
uitgevoerd voor een gezin waar meerder grote problemen spelen. Ook op deze manier
proberen wij gezinnen binnen het lokale veld de noodzakelijke zorg te bieden en te
voorkomen dat zwaardere zorgvormen noodzakelijk zijn.
Wanneer zwaardere vormen van zorg ondanks de inspanningen van het lokale veld
noodzakelijk zijn kunnen kinderen via Bureau Jeugdzorg worden verwezen naar
geïndiceerde zorg door de jeugdzorginstellingen. De verantwoordelijkheid voor deze
zwaardere vormen van hulpverlening is op grond van de Wet op de Jeugdzorg de
verantwoordelijkheid van provincies en stadsregio's. Het portefeuillehouderoverleg
jeugdzorg is een adviserend orgaan ten behoeve van de portefeuillehouder jeugdzorg, de
heer Asscher. In het portefeuillehouderoverleg jeugdzorg is de wachtlijstproblematiek
uiteraard een terugkerend aandachtspunt. In dit verband gaat het echter nooit om de zorg
voor kinderen in specifieke gemeenten of stadsdelen. De SRA is immers verantwoordelijk
voor alle kinderen binnen haar regiogrenzen.
5.

Kunt u ons aangeven op welke wijze u ervoor gaaf zorgdragen dat
Haarlemmermeerse kinderen tijdig passende zorg ontvangen?

In het voorgaande hebben wij al beschreven hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen in de
Centra voor Jeugd en Gezin. Provincies en Stadsregio's zijn primair verantwoordelijk voor
het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. We constateren dat we te maken
hebben met een situatie dat wachtlijsten in de jeugdzorg maar blijven toenemen, ondanks
het feit dat er steeds meer geld beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid.
Naar onze mening kan deze situatie alleen worden doorbroken door nog meer in te zetten
op preventie en vroegsignalering in het lokale veld. Met de G27 zijn ook wij van mening dat
het goed zou zijn om de verantwoordelijkheid voor de ambulante hulpverlening over te
dragen aan gemeenten, waardoor gemeenten in staat worden gesteld het accent in de
jeugdzorg meer te verplaatsen naar preventie en vroegsignalering en een continuüm van
zorg te creëren.
Tot slot willen wij u informeren over onze contacten met Bureau Jeugdzorg en de situatie bij
het Bureau.
Zoals u weet heeft er recent een bestuurswisseling plaatsgevonden bij Bureau Jeugdzorg
nadat de voormalige bestuurder is vertokken vanwege grote problemen bij het bureau en
gebrek aan vertrouwen door het personeel.
De nieuwe bestuursvoorzitter van BJAA, de heer E. Gerritsen, heeft in een gesprek met de
portefeuillehouder jeugd een beeld geschetst van de huidige situatie bij Bureau Jeugdzorg.
De bestuursvoorzitter constateert een groot probleem in de bedrijfsvoering, mede
veroorzaakt door het feit dat de huidige financieringssystematiek tot een structureel tekort
leidt van ca 10%.
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De bestuursvoorzitter is inmiddels met de Stadsregio Amsterdam in gesprek over de te
nemen maatregelen. Daarbij wordt ook gedacht aan een financiële bijdrage door
gemeenten. Uiteraard zullen wij u informeren over deze ontwikkelingen en de zonodig te
nemen besluiten aan u voorleggen.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haa

drs. P.J. Buijtels

