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Geachte heer/mevrouw,  
 
 
Op 26 mei 2021 is door de D66-fractie een artikel 40-vraag gesteld naar aanleiding 
van de presentatie Jeugdhulpanalyse en Uitvoeringsagenda Jeugdhulp in de 
commissie Samenleving van 20 mei jongstleden. In deze brief beantwoorden wij de 
gestelde vraag: 
 
Vraag vanuit de fractie van D66 
"Bij dezen zoals afgesproken tijdens de commissie Samenleving van 20 mei 2021, stel 
ik de vraag nu schriftelijk. 
 
Het gaat om agendapunt 9, Presentatie Jeugdhulpanalyse en Uitvoeringsagenda 
Jeugdhulp. 
Daarin staat een aantal maatregelen die zijn overgenomen van de aanbevelingen uit 
het rapport van Adviesbureau 22graden en een aantal (nog) niet overgenomen 
maatregelen. 
 
Wat mij opviel is dat een viertal maatregelen niet meer worden genoemd. 
 
Dit zijn de volgende maatregelen, de cijfers refererend aan het rapport van 
Adviesbureau 22graden: 
 
Maatregel 4: Communiceren van kosten van jeugdhulp met jeugdhulpmedewerkers 
Maatregel 7: Nauwere aansluiting jeugdhulp met jeugdbeschermingsketen 
Maatregel 9: Aanscherping budgetplafonds per aanbieder of per productsoort 
Maatregel 10: Grip middels specifiekere beschikking 
 
Met hierbij mijn vraag, hoe staat het ervoor met deze 4 laatstgenoemde 
maatregelen?" 
 
Beantwoording 
Afgelopen jaar – 2020 – heeft het rapport van adviesbureau 22graden geleid tot de 
Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2020. Voor dit jaar hebben wij de systematiek van het 
maken van een lokale jeugdhulpanalyse en vervolgens een Uitvoeringsagenda 
Jeugd(hulp) 2021 herhaald. In de besprekingen omtrent het jeugdhulpdossier is vanuit 
het college verschillende keren aangegeven dat gekozen is om focus aan te brengen 



 

 
 

en dat een aantal maatregelen op regionaal gebied worden opgepakt. De maatregelen 
van adviesbureau 22graden die de fractie van D66 aanhaalt zijn dan ook niet 1-op-1 
overgenomen. Omdat de maatregelen op een andere wijze toch worden opgepakt, 
willen wij de gelegenheid aangrijpen om u hierover nader te informeren. 
 
Maatregel 4: Communiceren van kosten van jeugdhulp met jeugdhulpmedewerkers 
De maatregel is niet 1-op-1 overgenomen. Tegelijkertijd wordt hier wel aan gewerkt op 
verschillende niveaus. In verschillende gesprekken met betrokkenen, onder meer het 
onderwijs, huisartsen en jeugdhulpaanbieders, voeren wij als gemeente steeds vaker 
op basis van de Papendrechtse jeugdhulpcijfers het gesprek. In deze gesprekken 
komen zowel het gebruik (aantallen) aan de orde, als de kosten die hiermee 
samenhangen. De zorgregisseur Jeugd vervult hierin een centrale rol. Daarnaast 
wordt in regionaal verband door Stichting Jeugdteams aan het project Anders Zorgen 
gewerkt waarin budgetbewust werken centraal staat. 
 
Maatregel 7: Nauwere aansluiting jeugdhulp met jeugdbeschermingsketen 
In regionaal verband wordt uitvoering gegeven aan het project "Veilig Opgroeien is 
teamwerk" met de bedoeling om eerder, sneller en in samenhang deskundige 
ondersteuning te bieden aan gezinnen waar veilig opgroeien een issue is. Bedoeling 
is om de keten van onder meer lokale jeugdteams en gecertificeerde instellingen 
rondom dwang beter en efficiënter te organiseren. 
 
Maatregel 9: Aanscherping budgetplafonds per aanbieder of per productsoort 
Maatregel 10: Grip middels specifiekere beschikking 
Bovenstaande maatregelen zijn niet 1-op-1 overgenomen. De maatregelen zoals door 
adviesbureau 22graden beschreven worden wel inmiddels op een andere manier 
vormgegeven en worden hierbij in samenhang bekeken. Zo wordt in regionaal 
verband gewerkt aan de nieuwe inkoop voor 2022 en verder. Deze inkoop vindt plaats 
aan de hand van verschillende segmenten. Daarnaast wordt onderliggend aan de 
inkoop een zogeheten normenkader vormgegeven om meer grip te krijgen op de inzet 
van geïndiceerde jeugdhulp. Verder zal het huidige systeem met zorgprofielen worden 
aangepast waardoor beschikkingen specifieker afgegeven gaan worden. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris,  de wnd. burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems                 A.M.M. Jetten   
   
 
 
 
 
 
 


