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Geachte heer Everhardt,

Aanleiding
Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de berichtgeving van de NOS1 dat veel GGZ-instellingen het
door gemeenten opgelegde budgetplafond hebben bereikt, waardoor zij geen nieuwe cliënten meer
kunnen opnemen. Dit leidt tot oplopende wachtlijsten waardoor jeugdigen en hun ouders niet tijdig
passende hulp krijgen en hun problemen dreigen te escaleren, met alle gevolgen van dien.
Wij maken ons ernstige zorgen over oplopende wachtlijsten en door instellingen gecommuniceerde
‘opnamestops’. Wij nemen aan dat gemeenten zich terdege bewust zijn van de wettelijk verankerde
jeugdhulpplicht, wat inhoudt dat elke gemeente in een voldoende passend en effectief aanbod van
jeugdhulp dient te voorzien. In de media werd met name aandacht geschonken aan de regio’s
IJsselland en Zuid-Holland Zuid waar deze problematiek zich voordoet als gevolg van het hanteren
van budgetplafonds. Er zijn echter nog meer jeugdzorgregio’s die met budgetplafonds werken,
waardoor het mogelijk slechts een kwestie van tijd is voordat ook in deze regio’s de problemen zich
gaan voordoen.
Actie gewenst
U zult begrijpen dat dergelijke berichten voor veel onrust zorgen onder onze achterban en het
vertrouwen in gemeenten beschadigen. Met name bij kinderen kan het funest zijn voor hun
ontwikkeling wanneer hen noodzakelijke hulp wordt onthouden. Wij verzoeken u daarom dringend de
jeugdzorgregio’s, met name de regio’s die met budgetplafonds werken, op te roepen deze knelpunten
proactief aan te pakken. Door actief te signaleren wanneer instellingen hun plafond dreigen te
bereiken (bijvoorbeeld instelling te laten melden als zij 80% van het plafond hebben bereikt), tijdig
maatregelen te nemen en proactief te communiceren aan inwoners en cliënten welke maatregelen
worden genomen indien een instelling geen cliënten meer kan opnemen kunt u al een groot deel van
de problemen oplossen, de onrust verkleinen en het vertrouwen in gemeenten vergroten. Gemeenten
zouden, in samenspraak met instellingen, actief moeten bemiddelen naar andere instellingen of het
budgetplafond zo mogelijk kunnen ophogen. Wellicht heeft u nog andere ideeën over hoe dit knelpunt
op te lossen.
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Graag vernemen wij via u welke acties de jeugdzorgregio’s ondernemen om de zorg aan kwetsbare
kinderen, jongeren en hun ouders te garanderen en hoe ze hierover hun inwoners actief informeren.
Alvast dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz
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