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De raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 28 juni 2021,

Constaterende
. dat uit de arbitrage over de jeugdzorg is gekomen dat de gemeenten
momenteel heel veel geld tekort komen om hun taken op het gebied van de
jeugdzorg te kunnen uitvoeren, waardoor in Zoetermeer op allerlei andere
zaken zwaar is bezuinigd,
. dat uit de arbitrage ook is gekomen dat de totale kosten van de jeugdzorg (alle
gemeenten) omlaag en beheersbaar moeten worden,
. dat in het rapport op pagina 5, op basis van het onderzoek Stelsel in Groei, is
aangegeven dat van slechts to-IZo/o van de interventies in de jeugdzorg
vaststaat dat ze bewezen effectief zijn,
Overwegende
. dat op dit gebied in de laatste 10 jaar nauwelijks vooruitgang is geboekt en dat
het geld voor de jeugdzorg dus voor B0 tot 907o wordt uitgegeven aan hulp
waaryan niet duidelijk is of het helpt,
. dat hierin - vooral ook in het belang van de kinderen en jongeren - verandering
moet komen zodat gericht kan worden doorgewezen,

Draagt het college op
1. te bewerkstelligen dat met de aanbieders van de jeugdzorg afspraken worden
gemaakt over het aantonen dat interventies daadwerkelijk zinvol zijn,
o
dat wil zeggen dat de zorgaanbieders in de gelegenheid worden gesteld
om in de komende twee jaar met behulp van wetenschappers en
ouderverenigingen aan te tonen in welke gevallen de door hen verleende
hulp doeltreffend en doelmatig is, zodat duidelijk wordt in welke
situaties, welke hulp het beste kan worden ingezet,
o
daarbij ook te bepalen wat de maximale effectieve behandeltijd is
(m.a.w. is na bijvoorbeeld twee jaar nog extra resultaat te verwachten?),
o
daarbij als uitgangspunt te nemen dat iedere 2 jaar het aantal
wetenschappelijk bewezen effectieve interventies is verhoogd,
o
en interventies waarvan niet duidelijk is of er resultaat mee behaald
wordt af te stoten,
2. voorzover hier extra budget voor nodig is, in overleg met VNG en VWS te
bespreken welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn,
En gaat over

tot de orde van de dag,

Z6t Zoetermeer
Roel van der Vlies

