
OVERDRACHTSDOSSIER JEUGDHULP

Onderwerp:  
Jeugdhulp 2022

Missie:
Ons gezamenlijke hoofddoel, landelijk, is de jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, 
jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Daarom gaan we 
kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van het 
kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar) én gaan we investeren in het 
vakmanschap van jeugdprofessionals. Bron: Actieprogramma Rijksoverheid, zorg voor de jeugd.

Doelstelling:
In 2022 zet Gemeente Papendrecht de ingezette koers van de afgelopen jaren voort 
om passende ondersteuning aan de Papendrechtse jeugd te kunnen blijven bieden. Nu, 
maar ook in de toekomst. Met oog voor het bieden van passende jeugdhulp en oog 
voor de financiële uitdagingen die we als gemeente hebben. 

Inhoud:
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de 
inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, 
inkomen en schulden. Dat staat in de Jeugdwet. Om de nodige impact te realiseren zijn 
acties nodig op meerdere fronten. Veelal acties die het afgelopen jaar in gang zijn 
gezet en vragen om inzet van verschillende portefeuilles binnen ons college van 
burgemeester en wethouders: onderwijs, preventieve gezinsondersteuning, Sterk 
Papendrecht, medisch domein enzovoorts.

Volgend uit de Programmabegroting 2022 gaan wij aan de slag met diverse 
maatregelen voor het jeugd(hulp)domein:

Implementatie en uitvoering onderwijsachterstandenbeleid en brede lokale 
samenwerkingsafspraken onderwijs en jeugdhulp
In 2022 blijven we uitvoering gegeven aan het vastgestelde 
Onderwijsachterstandenbeleid 2021-2024 met als doel om het bereik van de doelgroep 
te vergroten en samen met de kinderopvang en het onderwijs passende voorschoolse 
en vroegschoolse voorzieningen in te zetten. In ditzelfde kader zal samen met partners 
uitvoering worden gegeven aan de Samenwerkingsovereenkomst Onderwijs & Jeugd. 
Dit doen we door in overleggen met partners expliciet aandacht te schenken aan wat 
betrokken partijen van elkaar mogen verwachten. Vanuit de visie van de VNG streven 
ook wij naar "inclusief onderwijs" als onderdeel van een "inclusieve samenleving". 

We maken middels de perspectiefbenadering noodzakelijke afspraken met 
regionale partijen en passen deze aan ons lokale beleid aan
Hierbij doelen we lokaal vooral op de afbakening van de jeugdhulp, Anders Zorgen en 
de jeugdhulp naar voren (JNV). Dat willen we gaan doen door:

- De doorontwikkeling en verbetering van lichte jeugdhulp onder gemeentelijke 
regie:
 de inzet POH-GGZ jeugdprofessional bij de huisartsen, 
 de lokale ASS-expert, 
 inzetten op J&O, 
 verder ontwikkelen adviespunt scheiding, kind en ouderschap (SKO)

- Implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe normenkader. En het 
versterken van de lokale regie op de regionale zorgmarkt die drie lijnen kent: 



 inzet van regionale jeugdhulpaanbieders, 
 de lokale contractering van Stichting Jeugdteams (SJT),
 het uitvoeren van data-analyses.

Inzet van jeugd- en jongerenwerk Suppord 
Suppord zet de activiteiten van voorgaande jaren voort. De organisatie signaleert 
onder andere steeds vaker eenzaamheid bij jongeren. Suppord organiseert activiteiten 
voor jongeren op locatie, zodat er altijd een stevige basis is voor gesprek. Met de 
signalen die uit de documentatie voortkomen over de beleving van jongeren (in 
Coronatijd), gaat Suppord verder aan de slag. Tot slot werkt Suppord aan een nieuwe, 
laagdrempelige manier van betrekken van jongeren, namelijk via livestreams op 
Instagram.

Integrale dienstverlening 0 tot 100+
Niet alle ondersteuningsvragen van gezinnen vallen onder de jeugdhulp of er is in 
gezinnen meer ondersteuning nodig dan jeugdhulp. Het is belangrijk dat er integraal 
wordt gekeken en integraal wordt samengewerkt door ketenpartners. Aan Sterk 
Papendrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden is daarom de opdracht Gezamenlijk 
transformeren verstrekt waaraan momenteel uitvoering wordt gegeven. Partijen zijn 
uitgedaagd om gezamenlijk te komen tot betere dienstverlening aan inwoners met oog 
voor doelmatige, effectieve en efficiënte inzet. 

Veilig Opgroeien 
Eén van de regionale opgaves is Veilig Opgroeien is Teamwerk (VOiT), waarin de 
samenwerking "aan de voorkant" tussen het jeugdteam, Veilig Thuis, Raad voor de 
Kinderbescherming en de Jeugdbescherming centraal staat, met als doel escalatie en 
bijvoorbeeld uithuisplaatsing te voorkomen. Deze aanpak loopt binnen de gemeente 
Papendrecht. Landelijk lopen er tegelijkertijd aanpalende initiatieven zoals:

 Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT)
 Beweging naar nul
 Het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het is voor het kind, de ouder(s)/verzorger(s) en de professionals belangrijk om de 
samenwerking slimmer en effectiever te organiseren, als onderdeel van een 
vroegtijdige, brede, gezinsgerichte aanpak. Regionaal gaan we dit jaar aan de slag om 
deze trajecten  onder te brengen onder een opdracht, zodat er gezamenlijk prioriteiten 
gesteld kunnen worden.

Team voor behandeling dossier:
Het trekkende team voor behandeling van dit dossier is Team Maatschappelijke 
Ontwikkeling.

Bestuurlijk opdrachtgever: 
Wethouder Corine Verver (Portefeuille jeugd, overgenomen van Wethouder Pieter 
Paans)
Wethouder Kees de Ruijter (portefeuille onderwijs)

Ambtelijk opdrachtgever: 
Talitha Schutte – teamleider MO (tot 1 april)

Ambtelijk opdrachtnemer: 
Isabel Hage – beleidsadviseur jeugdhulpJoey Westenberg – transformatieregisseur 
sociaal domein, voor de verbinding met de aanpalende onderwerpen binnen het hele 
sociale domein

Planning / actietermijn:
Jeugdhulp is een doorlopend proces, zonder specifieke einddata.



Er is een jaarlijkse uitvoeringsagenda geformuleerd met concrete acties om adaptief en 
snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.  

Randvoorwaarden:
Er zijn meerdere randvoorwaarden belangrijk in dit dossier:

Effecten analyse en monitoring: De maatregelen en interventies op jeugd gaan wij 
actief monitoren op het effect. De doorontwikkeling en de transformatie van het sociaal 
domein is iets van de lange adem met hervormingsacties die zich deels kenmerken 
door het uitproberen van zaken om tot kenteringen te komen. Wij doen effect meting 
vooral aan de hand van de jeugdhulpcijfers van de Serviceorganisatie Jeugd. Op basis 
van onze monitoring stellen wij acties gaandeweg bij of stoppen we als een actie niet 
tot het gewenste effect leidt. In het kader van de monitoring gaan wij eind 2022 
wederom aan de slag met een nieuwe lokale jeugdhulpanalyse.

Regionaal en Lokale aanpak: Transparant samenwerken is van doorslaggevend 
belang voor het behalen van de gewenste lokale resultaten, zeker waarbij diverse 
lokale partijen en dus ook belangen gemoeid zijn. Het doel van de regionale 
samenwerking is in brede zin om mensen kwalitatief goede en betaalbare zorg en 
ondersteuning te bieden op de juiste plek en met de juiste producten en diensten. Om 
dit te bereiken is samenwerking tussen professionals en aanbieders cruciaal. Bij 
een gekantelde werkwijze staat altijd de vraag centraal; en de vraag en de situatie 
zijn elke keer weer anders, net als het antwoord en de weg daar naar toe. 'Praat niet 
over structuur maar praat over de problemen waar je voor staat. 

Een ideale mix tussen lokaal, regionaal en gekanteld werken heeft voorkeur 
en is essentieel om grote vraagstukken rondom jeugdhulp aan te kunnen 
pakken.

Co-creatie: In zowel de Programmabegroting 2022 als het Kompas Sociaal Domein 
2021-2024 is expliciet het belang van co-creatie en samenwerking benoemd. In co-
creatie met maatschappelijke partners gaan wij de (preventie)mogelijkheden 
versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp voor jeugdigen.
Sterk Papendrecht is hierin onze belangrijkste samenwerkingspartner. Vanaf 1 januari 
2022 zijn wij als gemeente directe opdrachtgever van Stichting Jeugd Teams, wat 
maakt dat wij vanuit de gemeente beter kunnen sturen.

Goede lobby richting het Rijk: Een effectieve doorontwikkeling van het sociaal 
domein vraagt om een Rijksoverheid die voldoende middelen en instrumenten ter 
beschikking stelt. Een goede krachtige lobby met buurgemeenten is belangrijk omdat 
veel taken in medebewind (er is beperkte beleidsvrijheid) worden uitgevoerd.

Voldoende ambtelijke capaciteit: binnen de organisatie heeft het team 
Maatschappelijke Ontwikkeling een trekkende rol in de doorontwikkeling van het 
sociaal domein. Dit brengt een aanzienlijke tijdsbelasting met zich mee. Hierdoor is het 
van cruciaal belang dat de beschikbare capaciteit in verhouding staat tot de gestelde 
ambities.

Regiosamenwerking: de regionale samenwerking is georganiseerd op verschillende 
schaalniveaus (met name Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid) en kent de nodige 
dynamiek. Ontwikkelingen dienen nauwlettend gevolgd te worden en het is verstandig 
om de regionale overlegtafels goed te bemensen. 

Regio relatie:
Samen met negen gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) werken we samen 
aan de uitvoering van de taken voortvloeiend uit de Jeugdwet. Deze samenwerking is 
vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd.



Betrokken teams:
De trekkende rol voor de doorontwikkeling van Jeugdhulp is belegd bij team 
Maatschappelijke Ontwikkeling. Samenwerking met het team Veiligheid, Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving wordt belangrijk in 2022, door de ontwikkelingen met 
betrekking tot veiligheid, denk aan het landelijke programma Geweld Hoort Nergens 
Thuis, van de inwoners.

Relevante financiële informatie:

Regionale begroting
Ten behoeve van de uitvoering van de regionale uitvoering via de Serviceorganisatie 
Jeugd is de komende jaren het volgend budget beschikbaar conform de 
Programmabegroting 2022:

2022 2023 2024 2025
€ 7.930.000 € 7.930.000 € 7.930.000 € 7.930.000

Op basis van de laatste regionale cijfers hebben we tot 2025 voldoende middelen 
begroot om de kosten te kunnen dekken. Een groot risico is echter dat de kosten die 
gepaard gaan met jeugdhulp stijgen als gevolg van externe en/of lastig te beïnvloeden 
factoren (o.a. naweeën impact Coronacrisis, stijgende tarieven en vertraging bij de 
landelijke hervormingsagenda jeugd). De komende jaren dienen daarom  verschillende 
beheersmaatregelen verder te worden doorgevoerd met als doel de betreffende wet- 
en regelgeving uitvoerbaar en qua kosten beheersbaar te houden. De 
beheersmaatregelen vragen hierbij regelmatig om een investering om op termijn een 
besparing te kunnen realiseren. In ditzelfde kader is het ook relevant dat de 
Rijksoverheid structureel voldoende budget blijft vrijmaken voor de uitvoering van de 
taken.

Lokale middelen voor aanjagen hervormingen jeugd
Om de jeugdhulp toekomstbestendig te maken, zijn hervormingen noodzakelijk. Een 
beweging die vraagt om gerichte investeringen, pilots en experimenten die aangejaagd 
dient te worden vanuit de gemeente. Bij de Programmabegroting 2022 is in dit kader 
een bedrag van € 1.500.000 toegevoegd aan de reserve Rijkstromen taakmutaties. 

Risico's of mogelijke risico's:
Er is sprake van meerdere relevante risico's en/of kanttekeningen bij dit onderwerp:
Beperkte beleidsvrijheid: Veel zaken binnen het sociaal domein hebben wettelijke 
verplichtingen waaraan gehouden moet worden en een open eind-karakter kennen. 
Voorbeeld is de vrijheid van medisch verwijzers/huisartsen om jeugdigen te verwijzen 
naar jeugdhulp. Dit soort verplichtingen vanuit landelijke wet- en regelgeving 
bemoeilijkt het om lokaal goed te kunnen sturen, goed grip te krijgen en waar mogelijk 
financiële beheersmaatregelen te nemen.

Financiële uitvoerbaarheid: Het sociaal domein omvat een groot deel van de 
gemeentelijke begroting. Omdat de Rijksmiddelen niet altijd voldoende zijn voor de 
uitvoering van de verschillende taken binnen het sociaal domein, komen zeker richting 
de toekomst voorzieningen onder druk te staan om Papendrecht als sociale gemeente 
te behouden. Ambities zullen hiermee in balans moeten worden gebracht. Tevens 
wordt de solidariteit tussen de 10 gemeenten in 2022 voor 80% losgelaten en vanaf 
2023 is de solidariteit volledig los gelaten. Dit zal zeker invloed hebben op de lokale 
financiële uitvoerbaarheid.

Praktische uitvoerbaarheid: 
Voor de uitvoering van een goede jeugdhulp is perfecte samenwerking en 



transparantie nodig tussen gemeente, jeugd/sociaal team, zorgaanbieders en de 
informele zorg schil. Dat zijn enorm veel partijen. Ambities en verwachtingen zullen 
goed gemanaged moeten worden gebracht.

Overlappende portefeuilles: Een veelheid van taken is georganiseerd in regionaal 
verband zoals de GR Sociaal en de GR Dienst Gezondheid & Jeugd. Voor een goede 
vertegenwoordiging in de bestuurlijke overleggen en het voorkomen van interne ruis is 
het aan te raden om te zorgen dat de Papendrechtse vertegenwoordiger genoemde 
aandachtsgebieden ook lokaal in de portefeuille heeft. Dit bevordert een goede en 
overzichtelijke vertegenwoordiging vanuit Papendrecht binnen de genoemde gremia. 


