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Geachte leden van de gemeenteraad van Huizen
De fractie van de PvdA heeft op 4 augustus aan het college vragen gesteld over
alternatieven in de jeugdzorg. In deze brief leest u de antwoorden van het college.
De fractie van de PvdA stelt dat door de druk op de zorg, en in het bijzonder de jeugdzorg,
door burgers steeds meer wordt geëxperimenteerd met de inzet van informele zorg. De
PvdA benoemt daarbij twee vormen van informele zorg voor jeugdigen. Het initiatief
buurtgezinnen waarbij steungezinnen een halve dag in de week een kind opvangen uit een
vraaggezin. En JIM (Jouw Ingebrachte Mentor), een vrijwilligersfunctie binnen de
jeugdhulpverlening waarbij ondersteuning en vertegenwoordiging van jongeren richting
ouder(s) en zorgprofessionals centraal staat.
Op basis van het bovenstaande worden door de fractie van PvdA de volgende vragen aan
het college gesteld:

1. Is het college het met ons eens dat de traditionele vormen van jeugdzorg vaak te
kort schieten in zowel kwalitatief als kwantitatief aanbod?
Wij herkennen zeker de druk op de jeugdzorg die ten koste kan gaan van de kwaliteit en
kwantiteit. Het Rijk erkent dit probleem ook en komt daarom naar verwachting nog dit
najaar met aanpassingen in de Jeugdwet. De aanpassingen in de Jeugdwet bieden
gemeenten ruimte om de jeugdhulp te beperken en de lichte ondersteuning aan
gezinnen via algemene voorzieningen te organiseren. Voor een deel, daar waar de
jeugdwet op dit moment die mogelijkheden biedt, zijn we hiermee al begonnen. Door zelf
(met onze begeleidingsteams) hulp te bieden aan gezinnen en direct ondersteuning te
bieden op locaties zoals op school en bij de huisartsen. Ook de afspraken met onze
partners, de gecontracteerde aanbieders, over het jeugdhulpaanbod en de aanpassing
ervan, zijn een continue aandachtsgebied.
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2. Is het college bereid om de genoemde vormen van vrijwillige Jeugdhulpverlening,
als aanvulling op het professionele aanbod, te onderzoeken?
In Huizen werken we al met de JIM aanpak. Stichting Youké, een gecontracteerde
aanbieder, zet deze aanpak in bij sommige gezinnen ter voorkoming van een
uithuisplaatsing. Daarnaast draait sinds twee jaar het project Kamers met Aandacht in
Huizen en de overige gemeenten in onze regio. Daarnaast voeren we het regionaal plan
Verblijf uit waarbij gewerkt wordt aan het omvormen van residentieel verblijf en het
bieden van ambulante hulp in plaats van verblijf. Het proj^ect buurtgezinnen is succesvol
in een aantal gemeenten en biedt perspectief aan sommige gezinnen net als andere
vergelijkbare projecten zoals Home Start.

De maatregelen die we reeds hebben ingezet willen we continueren en evalueren.
Daarnaast willen we landelijke stelselwijzigingen meenemen zoals de aanpassingen van
de Jeugdwet en Hervormingsagenda jeugd. Deze zaken willen we meenemen in een
afweging bij het inzetten van nieuwe maatregelen zoals buurtgezinnen of Home Start.
3. Is het college bereid te overwegen de benodigde organisaties voor deze vormen
van Jeugdhulp, (mede) op te zetten en (mede) te financieren? Dit past namelijk
goed in het al ingezette beleid van meer inzet op preventie.
Zoals bij vraag 2. aangegeven, is al een aantal maatregelen ingezet voor
laagdrempelige jeugdhulp. Zodra de landelijke maatregelen bekend zijn, zullen wij deze
ontwikkelingen meenemen en met nadere voorstellen komen.
4. Welke mogelijkheden ziet u hierbij voor Jeugd en Gezin, Versa en de
Vrijwilligerscentrale?
Jeugd en Gezin, Versa en de Vrijwilligerscentrale zijn belangrijke partners in het
voorveld en in de samenwerking met onze begeleidingsteams. Ook voor deze partijen
geldt dat hun inzet bij het bieden van laagdrempelige jeugdhulp de komende periode
verder wordt onderzocht en daar waar gewenst verder wordt doorontwikkeld.
Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen? Neemt u dan contact op met D. Willems van
de afdeling Maatschappelijke beleid, bereikbaar op 035-5281456 of via d.willems@huizen.nl.

Hoogachtend.
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RAADSVRAGEN PVDA OVER alternatieven in de JEUGDZORG

Door een stijgende zorgvraag, door vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een
steeds zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent.
Voor betaalde krachten, vrijwilligers en naasten is daarom een fundamentele omslag nodig in de
organisatie van de zorg. De Raad voor Volksgezondheid&Samenleving pleit voor een andere
verdeling van verantwoordelijkheden. Zij pleit voor een fundamentele verschuiving van
cliëntgerichte zorg naar netwerkgerichte zorg waarin een steunsysteem voor zorgrelaties
centraal staat. (Advies RVS-2022)

Jeugdzorg
Omdat vooral de jeugdzorg vastloopt, experimenteren burgers overal in het land met informele
hulp. Soms om jeugdzorg te voorkomen, vaak ook als alternatief voor de eindeloze wachtlijsten.
Één van de alternatieven is het systeem van Buurtgezinnen. Buurtgezinnen koppelt
'vraaggezinnen', families die wel wat hulp kunnen gebruiken, aan 'steungezinnen' die ongeveer
een halve dag in de week een kind willen opvangen.
De kinderen worden aangemeld via school, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkagent of
het ziekenhuis. Een enkel gezin vindt zelf de weg naar de website. Inmiddels zit Buurtgezinnen
in bijna honderd gemeenten in Nederland en zal dit jaar naar schatting twaalfhonderd
'connecties' maken.
Het andere alternatief is dat van de Jouw Ingebrachte Mentor oftewel JIM , een
vrijwilligersfunctie binnen de jeugdhulpverlening. De JIM is een zelfgekozen hulpverlener. De JIM
ondersteunt de jongere in het doorbreken van de aanhoudende conflicten thuis, is een
vertrouwenspersoon voor de jongere en vertegenwoordiger richting de ouder(s) en
zorgprofessionals.
Naar aanleiding van het bovenstaande, hebben wij de volgende vragen aan het college.
1. Is het college het met ons eens dat de traditionele vormen van jeugdzorg vaak te kort
schieten in zowel kwalitatief als kwantitatief aanbod?
2. Is het college bereid om de genoemde vormen van vrijwillige jeugdhulpverlening, als
aanvulling op het professionele aanbod, te onderzoeken?
3. Is het college bereid te overwegen de benodigde organisaties voor deze vormen van
jeugdhulp, (mede) op te zetten en (mede) te financieren? Dit past namelijk goed in het al
ingezette beleid van meer inzet op preventie.\
4. Welke mogelijkheden ziet u hierbij voor Jeugd en Gezin, Versa en de Vrijwilligerscentrale?
Graag schriftelijke beantwoording van de vragen, tijdig vóór de raad van 22-9, zodat de
antwoorden ook kunnen worden meegenomen in het gesprek over formele en informele zorg met
de Vrijwilligers Centrale op 21-9 a.s..
Groeten,
Margot Leeuwin
PvdA Huizen

