Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Onderwerp: ongevraagd advies over de uitwerking van het meerjarenplan in de Jeugdzorg

Putten, 24 januari 2020

Geacht College,
Ongevraagde adviezen komen tot stand als wij menen dat ons onterecht geen advies is gevraagd en
als wij signalen uit de samenleving ontvangen waaruit blijkt dat het gevoerde beleid anders
(nadeliger) uitpakt voor de inwoners dan u bedoelt.

Het laatste is het geval bij dit advies. Vanaf september 2019 kregen wij uit diverse bronnen, onder
andere het onderwijs, ouders en diverse instanties, te horen dat de gewijzigde koers van de
Jeugdhulp die een uitwerking is van het meerjarenplan, vooralsnog niet het gewenste resultaat
oplevert.
De gemeente ziet zich geplaatst voor de enorme uitdaging de kosten voor jeugdhulp te beheersen.
Daaruit volgt de noodzaak te bezuinigen met behoud van kwaliteit. Met het oog op het laatste aspect
volgt de participatieraad de ontwikkelingen met belangstelling en zorg.
Buurtzorg Jong vormt de kern van de jeugdhulp in Putten. Een onderzoeksrapport begin 2019 toont
aan dat deze organisatie het goed doet. Zij zit overal bovenop, handelt snel en adequaat en is
laagdrempelig. Haar optreden grenst aan preventie. Er zijn veel directe contacten, instanties weten
Buurtzorg Jong te vinden en haar handelen zorgt ervoor dat zaken niet escaleren en binnen
proporties blijven. Kritiekpunt was de efficiëntie: Buurtzorg Jong zou hetzelfde resultaat kunnen
behalen met minder menskracht. En zo verdwenen twee medewerkers bij deze geoliede machine.
De gemeente werkt het meerjarenplan op dit gebied als volgt uit: zij stelt drie jeugdconsulenten aan
en via deze medewerkers krijgt Buurtzorg Jong haar taken toebedeeld in beschikkingen, begrensd in
tijd.
Daarmee berooft de gemeente Buurtzorg Jong van haar succes, de inwoners van snelle hulp en zij
werpt een barrière op voor cliënten. Daar waar hulpvragers zich rechtstreeks tot Buurtzorg Jong
konden wenden, is nu een instantie ingebouwd. Dat werkt drempelverhogend en remt de
mogelijkheid snel in te grijpen. De Jeugdwet stelt dat de hulp laagdrempelig en vrij toegankelijk moet
zijn. Uw maatregelen resulteren in het tegengestelde effect.

Uw indicering per half jaar zorgt voor bijkomende onrust. In het verleden gold een indicatie een jaar,
een periode die wij op zichzelf al kort achten. Zo’n indicatie over een nog kortere periode levert
ouders onzekerheid op. Veelal gaat het om een kind met een blijvende beperking. Indicatie per half
jaar houdt in dat de ouders na drie maanden een nieuwe aanvraag moeten doen, gevolgd door een
periode van angstig afwachten. Ook voor hulpverlenende instanties geeft dit onzekerheid: mogen zij
na een half jaar opnieuw hulp verlenen of niet? Daarnaast lijkt het ons voor medewerkers in de
hulpverlening die de zorgaanvragen moeten behandelen en beoordelen, geen prettige werkwijze.
Wij adviseren deze onrust en onzekerheid weg te nemen door terug te keren naar een indicatie per
jaar, zeker in die gevallen waarin het evident is dat hulp blijvend nodig is.

Daarnaast adviseren wij u uw koers ten aanzien van de Jeugdhulp te heroverwegen.

Wij hopen u, in het belang van de inwoners van Putten, met dit advies van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de participatieraad,

Jaap Plomp
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