
HBB VRAAG Regiovisie jeugdhulp 

Met de decentralisatie is het nog niet gelukt een jarenlange trend van stijging van het aantal 
kinderen met jeugdhulp te keren. In de afbeelding hiernaast laat het NJi met een trendlijn de 
stijging van jeugdigen in jeugdhulp sinds 2000 zien.
 
- Vraag: Waarom lukt dat niet ?

Antwoord:
De stijging van het gebruik van jeugdhulp is conform het landelijke beeld met dien verstande 
dat de stijging in de regio Zuid-Kennemerland iets kleiner is.
Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor de (landelijke) stijging. Daarom zijn in de regiovisie 
meerdere beleidsmatige uitgangspunten en beleidsdoelen geformuleerd.
 
Verdieping op onderdelen is nodig voor een goede analyse van de oorzaken. 
 
- Vraag: Wanneer gaat dat gebeuren dan?

Antwoord:
Analyses zijn en worden gemaakt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit is een 
voortdurend proces.
Zo wordt lokaal per halfjaar en jaar gerapporteerd over het sociaal domein waaronder de 
Jeugdwet. Vanaf 2020 gebeurt dit via een rapportage bij de jaarrekening en de najaarsnota.
Voorts is in 2020 een verdiepend onderzoek gedaan door stichting RIJK naar de 
ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet. Op dit moment loopt nog een onderzoek van 
de rekenkamercommissie.
Ook in andere gemeenten in onze zijn onderzoeken uitgevoerd en is kennis genomen van de 
rapportages. Dit geldt ook voor onderzoeken die zijn uitgevoerd in gemeenten buiten onze 
regio b.v. een rapportage van de rekenkamercommissie Amsterdam.

In de aanloop naar de nieuwe verwerving is onlangs een regionale analyse uitgevoerd m.b.t. 
de ontwikkeling van de aantallen en uitgaven in de Jeugdwet. Deze cijfers zijn onlangs 
gepresenteerd en ook bestuurlijk besproken met zorgaanbieders.

Ook landelijk worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd. Zo is een onderzoek uitgevoerd 
door AEF. Ook van deze rapportage is kennis genomen. De resultaten zijn/worden betrokken 
bij de regionale verwerving.

Antwoord:

 Er worden voor de looptijd van de nieuwe contracten (9 jaar) afspraken gemaakt over:
 

Blz. 12 Echtscheidingspolitiek : Geld voor hulp aan ouder uit kindbudget.

- Vraag: Waarom niet, het is belangrijk dat als ouders goed gaan hun kinderen ook 
beter gaan.

- Vraag: Is er een andere plek waar geld gevonden kan worden

Antwoord:
Ten aanzien van de looptijd van de contracten het volgende. We zijn voornemens de looptijd 
van de nieuwe contracten voor het perceel complexe jeugdhulp als volgt vorm te geven: 
contracten voor 3 jaar met de mogelijkheid om deze – op basis van evaluatie - tweemaal met 
3 jaar te verlengen.



Over echtscheidingsproblematiek is in de regiovisie onder andere de volgende passage 
opgenomen:  ‘We willen de schade aan kinderen ten gevolge van dergelijke echtscheidingen 
zo veel mogelijk te beperken. Een deel van de inzet valt niet onder jeugdhulp. Toch is 
preventieve inzet hier gewenst, omdat dit ernstige schade (en hogere kosten) voorkomt.’

Zoals hier omschreven valt preventieve inzet niet onder de Jeugdwet. Deze wordt echter wel 
geboden en komt ten laste van het hiervoor in de begroting opgenomen budget (onder het 
CJG). Zo bieden we naast ondersteuning vanuit het CJG,  onder ander de KIES training 
(kind in echtscheidingssituaties) en inzet vanuit Villa Pinedo.


