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1. Inleiding 

In onze regio zijn grote zorgen over de wachttijden en de grote druk op de spoedhulp. Van alle 

acties en ontwikkelingen die gemeenten en aanbieders hebben ondernomen om deze te 

beheersen, bent u eind 2020 en begin 2021 geïnformeerd.  

Het AB heeft hierover met de 15 gecontracteerde aanbieders begin februari dit jaar een 

noodkreet richting staatssecretaris Blokhuis laten uitgaan. Tegelijkertijd zijn wij als aanbieders 

en gemeenten met VWS onder leiding van de OZJ in intensief gesprek over nadere gegevens 

over de knellende budgetten en mogelijke oplossingen op zowel korte als lange termijn.  

Van groot belang is dat, naast alle acties die tot op heden lopen en de gesprekken die met VWS 

worden gevoerd, de hulp aan de meest kwetsbare kinderen allereerst gegarandeerd wordt. 

 

2. Gevraagd besluit  

Het DB wordt gevraagd te besluiten tot: 

• Verhoging van het budget en budgetplafond voor opdracht E met €4.000.000 ten 

behoeve van het garanderen van spoedzorg aan de meest urgente wachtende 

jeugdigen voor geheel 2021. 

• De aanbieders te verzoeken om binnen 1 week een voorstel tot verdeling van deze 

gelden in te dienen, onder voorwaarden zoals genoemd in de notitie. In de Buraps de 

uitgaven te monitoren en zo nodig overschrijding van de totale begroting te melden.  

• De AB leden via de DB-leden in kennis te stellen van deze DB-spoedbeslissing en deze 

agendapost te verzenden aan het AB van 16 april.   

 

Dit besluit is geen hamerstuk. 

 

3. Toelichting  

Op dit moment is de druk op de aanbieders in opdracht E dermate toegenomen, dat er geen 

ruimte meer is nieuwe jeugdigen aan te nemen die met spoed (vervolg-)hulp nodig hebben. Dit 

is een urgente situatie waarbij de Rijnmondse jeugdigen direct worden getroffen. Oorzaak is 

gestegen aantal jeugdigen die met spoed hulp nodig hebben. De problematiek van deze 

jeugdigen is ernstiger dan voorheen, in een jongere leeftijdscategorie en vaker met een blanco 

voorgeschiedenis. Oorzaak is een combinatie van maatschappelijke gevolgen van Covid-19 en 

de lange wachttijden die er al waren. 

Aanbieders geven aan in Q3 en Q4 van 2020 circa 120 extra jeugdigen te hebben gezien die 

met spoed hulp nodig hebben. Deze trend zet zich vooralsnog voort in 2021. Dit is instroom die 

met het huidige budget niet opgevangen kan worden. Dit heeft als gevolg dat afgelopen week 8 
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jeugdigen niet door een spoedpoli gezien konden worden en 5 jeugdigen geen vervolgaanbod 

konden krijgen na spoedhulp. Dit is voor het eerst sinds de start van de samenwerking tussen 

de aanbieders om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstroom na spoedhulp.  

Gemeenten en aanbieders hebben de afspraak dat spoedhulp altijd beschikbaar moet zijn voor  

kinderen die dit nodig hebben. Het moment is bereikt dat we niet meer aan deze afspraak 

kunnen voldoen. Dit is een ernstige situatie.   

  

4. Consequenties 

Financiële consequenties: 

Voorgesteld wordt om de uitgavenontwikkeling te volgen via de Buraps. Indien de totale 

begroting hierdoor wordt overschreden zal dit worden verantwoord in de Jaarrekening 2021.  

Belangrijkste overweging voor deze werkwijze is de benodigde snelheid: een 

begrotingswijziging heeft een doorlooptijd van minimaal tien weken (i.v.m. zienswijzeprocedure). 

Tegelijkertijd loopt het gesprek met VWS over de bijdrage van het Rijk aan de aanpak van de 

wachtlijsten/-tijden in Rijnmond. 

 

Mogelijk komt in een later stadium, bijvoorbeeld in het kader van de door het AB in feb 

gevraagde begrotingsscenario’s en de uitkomsten van deze lobby, alsnog een 

begrotingswijziging aan de orde. Dan kunnen deze extra uitgaven daarin worden verwerkt. 

 

Personele consequenties: 

Aanbieders geven aan dat het hun lukt om personeel in te schakelen.  

 

Juridische consequenties: 

N.v.t. 

 

5. Vervolgprocedure Gezien de ernst van de situatie worden de aanbieders verzocht binnen 

een week na het genomen besluit een plan in te dienen bij hoe zij voor het gehele jaar 2021, 

ervoor gaan zorgen dat: 

- Hulp vanuit de spoedpoli’s is gegarandeerd 

- De uitstroom uit de spoedpoli’s is gegarandeerd.  

- De meest urgente wachtende jeugdigen passende hulp krijgen 

Hierbij verwachten we van de aanbieders een gezamenlijk voorstel ter verdeling van 

deze extra middelen. Nogmaals: deze dienen per definitie toegewezen te worden aan 

de jeugdigen die met spoed hulp nodig hebben. 

 

Uitvoeringsorganisatie richt een adequate monitor in om te borgen dat aanbieders zich aan deze 

afspraak houden.  

 

De werkgroepen en de ontwikkeling aanpak van triage op de wachtende jeugdigen/instroom in 

E komen met een voorstel voor aanpak van de totale wachtlijsten/-tijden. Hierover vindt 

rapportage plaats in het regulier DB/AB.  

 

Communicatie: 

- DB leden bellen deze week met AB-leden over deze DB spoedbeslissing.  

- Deze agendapost gaat ter informatie naar het AB.  
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- De GRJR geeft per brief aan de AB-leden of gemeenteraden aan dat spoedhulp is 

gegarandeerd 

- We verzoeken per brief aan aanbieders tot het indienen van een plan 

- We vragen alle gemeenten te communiceren aan hun huisartsen dat spoedhulp is 

gegarandeerd. 

 


