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Geachte leden van Platform Samenleving IJsselstein,
Wij danken u voor het uitbrengen van een advies op de concept-inkoopstrategie jeugd. Wij waarderen
dat u zich heeft gebogen over dit (ook voor ons) complexe onderwerp. Het uitdenken van een richting
om onze visie, ambities en transformatiedoelen te realiseren geeft veel energie in de regio Lekstroom;
we doen het echt samen met alle gemeenten en andere betrokkenen, zodat we komen tot een
gedragen strategie. Met de ontwikkelopgaven in de strategie beogen we samen met verwijzers en
aanbieders goede kwalitatieve zorg mogelijk te maken voor onze jeugdige en ouders die aansluit bij
hun behoefte. Wij denken dat dit ook bijdraagt aan de financiële beheersbaarheid. Het verheugt ons
dat ook u zich goed kunt vinden in de geschetste richting.
In uw advies heeft u zich gericht op de drie vragen die wij aan u hebben gesteld. Graag gaan wij daar
specifiek op in.
1.
De visie, ambities en transformatiedoelen
Wij zijn verheugd dat u zich kunt vinden in de geformuleerde ambities. U geeft aan dat u de visie
graag meer uitgewerkt en concreter zou willen zien. Deze specifieke uitwerking vindt plaats in het
vervolgproces. Dit betreft de inkoopstrategie het geeft een kader, een richting.
2.
De segmentindeling
Het is goed om te horen dat u zich kunt vinden in de segmentindeling.
3.
Ontwikkeling van de sociale teams
U heeft de vraag gesteld hoe het sociaal team aankijkt tegen de ontwikkelingen. Het sociaal team is
nauw betrokken bij en onderdeel van de totstandkoming van de inkoopstrategie en de uitwerking
hiervan. Vraagstukken ten aanzien van kennis en bezetting maken hier ook onderdeel van uit en zal
terugkomen in de uitwerking.
Daarnaast heeft u aandacht gevraagd voor de “dubbele pet” bij een indicerende- en regierol. Feitelijk
is dit ook bij huisartsen het geval (verwijzen en hebben regie), dit zie je landelijk en van daaruit zijn
geen signalen dat dit tot problemen leidt.
Ten aanzien van de uw vraag over de regiefunctie in het lokaal team, verwijzen wij u naar paragraaf
5.1 van de inkoopstrategie en werken we aan een eenduidige regionale definitie.
U heeft tot slot nog een aantal aandachtspunten meegegeven.
Uw aandachtspunt ten aanzien van het toekomstplan 18+ is verwerkt in paragraaf 5.1; het doel is niet
uitstroom maar het te behalen resultaat waarbij zorgvuldig wordt gekeken wat er nodig is.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.
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U merkt op dat een beperkt aantal aanbieders contracteren voor jeugdhulp in onderwijstijd een risico
kan zijn voor het missen van specialisaties. Echter wordt er op meerdere plaatsen in de
inkoopstrategie gesproken over maatwerk, dit houdt ook het inzetten van een specialisme in als dit
nodig is, danwel maatwerk hierom vraagt.
Ten aanzien van de sturing op wachtlijsten bij zorgaanbieders, hebben alle gemeenten in Lekstroom
dit als vast agenda- en bespreekpunt bij de kwartaalgesprekken met aanbieders.
De gevolgen van Covid 19 zijn niet verwerkt in de inkoopstrategie omdat dit wel invloed kan hebben
op de volumes maar niet in de keuzes voor ontwikkelopgaven, segmenten, bekostigingssystematieken
en rol van lokale teams.
U heeft aangegeven een toezegging te willen van de gemeenteraad dat de extra middelen voor
jeugdhulp die overkomen van het Rijk ingezet gaan worden voor de jeugdhulp. Deze toezegging kan
op dit moment niet gedaan worden, maar is onderwerp van gesprek bij de begrotingsraad. Het geld
dat we als gemeente uitgeven gaat naar Jeugdzorg voor de kinderen en gezinnen in IJsselstein. De
compensatie is zeer welkom. Het geld compenseert voor een gedeelte de tekorten van de afgelopen
jaren.
Als u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mw. Mirjam Muilwijk, senior
beleidsadviseur Jeugd, 06-23376543.
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