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Doelen - Een kind dat hulp nodig heeft moet bij voorkeur thuis kunnen blijven wonen.
Behandeling kan dan ambulant plaatsvinden. Als verblijf buiten het gezin noodzakelijk is,
zetten de gemeenten het liefst een pleeggezin of een gezinshuis in.  Als behandeling niet
meer centraal staat en er tegelijk geen plek is thuis of in een pleeggezin of gezinshuis,
dan kan een alternatief thuis worden geboden in een instelling. Dit zijn de doelen van de
gemeenten in Jeugdhulpregio Rijnmond (zie Regiovisie).

Stand van zaken - Opeenvolgende kwartaalrapportages tonen dat de specialistische
jeugdhulp, net als afgelopen jaren, nog steeds groeit. We zien dat in de omvang en
kosten van de hulp die gemeenten aan kinderen toewijzen. De begroting 2021 houdt
geen rekening met trendmatige groei. Belangrijk is echter dat kinderen de hulp krijgen
die ze nodig hebben. Dat gaat gepaard met een te verwachten tekort in 2021 van €21,5
mln.

- Kinderen worden meer en langer geholpen op de manier die de gemeenten het
liefst inzetten, namelijk met pleeghulp (A). Hiervoor was dit jaar al extra geld
vrijgemaakt, maar de kosten komen naar verwachting nog €1,2 mln hoger uit.

- Er wordt steeds meer/duurdere hulp met opname (B) en langdurig verblijf (C)
ingezet. De uitgaven waren begroot op niveau 2020, maar worden met €2,0 mln (B)
en €6,4 mln (C) hoger. De stijging past niet goed bij de ambitie van de gemeenten in
Rijnmond, maar is onvermijdelijk. De kinderen hebben de hulp nodig en kinderen
belanden te vaak in de crisishulp of op wachtlijsten. Verder laten we hulp vaak
doorlopen als een jeugdige 18 jaar is (geworden).  Tot € 16,5 mln van de uitgaven
hangt samen met moeite om vervolgplekken te vinden buiten de Jeugdwet. Er is
inzet buiten de jeugdhulp nodig om dit te doorbreken.

- Daghulp (D) is hulp tussen ambulant en verblijf in. Omdat er onvoldoende geschikte
plekken zijn in kinderdagcentra en clusterscholen wordt vaak jeugdhulp ingezet in de
vorm van dagbehandeling. De wachtlijst wordt zo ook minder. De uitgaven zijn naar
verwachting €5,2 mln hoger dan was begroting (op niveau 2020). De gemeenten
werken aan betere samenwerking met het onderwijs.

- Ambulante hulp (E) ontvangen kinderen in de thuissituatie. Dat past bij de ambities
van de gemeenten. Er is veel behoefte aan deze hulp, versterkt door de impact van
Corona. Er is medio 2021 €11,5 mln extra vrijgemaakt om de lange wachtlijsten en
wachttijden tegen te gaan. Inmiddels wordt meer hulp gerealiseerd, wachtlijsten
lopen terug en het extra geld wordt naar verwachting grotendeels benut.

Tenslotte worden diverse uitzonderlijke vormen van jeugdhulp ingezet: adolescentenrecht,
buitenregionaal maatwerk en landelijk gecontracteerde specialisten. Ook de inzet van deze
hulp blijft stijgen. Begrotingsverwachtingen over het kunnen realiseren van een
uitgavenverlaging/taakstelling blijken in het licht van alle ontwikkelingen niet realistisch.


