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beantwoording schriftelijke vragen -

Geacht raadslid,
U heeft op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde schriftelijke
vragen gesteld over het bericht: "Bonden schrikken van plan halvering zorg
in jeugdzorg Het Poortje". U heeft twee keer een vraag met nummer 1
gesteld. Om aansluiting te houden bij uw vragen hebben wij bij onze
beantwoording uw nummering aangehouden.
1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht "Bonden schrikken
van plan halvering zorg in Jeugdzorg Het Poortje"?

Ja, dit bericht is bekend bij het college.
1. Maakt het college zich zorgen over de berichtgeving van het DVHN van
18 april jl. dat meer banen bij Eiker/Het Poortje zullen verdwijnen als
gevolg van deze bezuiniging, waardoor er onvoldoende hulp geboden kan
worden aan onder meer suïcidale jongeren?

De directie van Elker-Het Poortje (EHP) heeft ons verzekerd dat de hulp op
een verantwoorde manier geleverd kan worden aan haar cliënten. De
bezuiniging zoals geduid door de bonden is overigens niet accuraat en is
buiten de context geplaatst van de overeenkomst tussen EHP en de
Groninger gemeenten, over de afbouw van bedden en verblijfsduur.
Desondanks maken we ons wel zorgen over het signaal van EHP, waarin zij
aangeven grote moeite te hebben om met de overeengekomen tarieven de
exploitatie structureel sluitend te houden. We zijn mede daarom al enige
tijd in gesprek om dit signaal te verhelderen en om te proberen om tot een
oplossing te komen.
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2. Wat zijn de gevolgen voor deze groep kwetsbare jongeren in onze
gemeente als er niet voldoende hulp geboden kan worden? Hoe gaat het
college dan de hulp inrichten voor deze groep jongeren uit onze
gemeente?

Op dit moment kan er voor de in het krantenbericht bedoelde groep
voldoende hulp geboden worden. Uitgangspunt bij alle gesprekken is dat
dit gecontinueerd wordt.
3. Welke maatregelen is het college op de korte termijn bereid te nemen
om de veiligheid van deze groep kwetsbare jongeren te waarborgen?
Welke stappen neemt het college om te verzekeren dat deze groep
jongeren niet in gevaar komt.

De specialistische hulp die EHP biedt en waar het bericht in het DvhN over
gaat, maakt onderdeel uit van een relatief complexe, belangrijke en langer
(door)lopende transformatieopdracht van de zogenaamde jeugdhulp+. Wij
vinden het daarom van belang om u bij de beantwoording van deze vraag
ook te informeren over de stappen die de afgelopen periode zijn gezet, om
daarmee de nog te nemen maatregelen in de goede context te kunnen
plaatsen.
EHP heeft op de aanbesteding 2019 - 2020 ingeschreven en deze gegund
gekregen. Dit gebeurde onder de vermelding door EHP dat de tarieven voor
EHP niet kostendekkend zouden zijn. Op initiatief van EHP en onder
begeleiding van het Ondersteuningsteam Zorg Voor Jeugd, is daarna een
mediationtraject gestart. De bedoeling hiervan is om te komen tot
afspraken die voor beide partijen perspectief bieden voor de toekomst.
Op 4 april jl. heeft op verzoek van wethouder Gijsbertsen en wethouder
Hamster (in hun rollen van respectievelijk voorzitter en portefeuillehouder
Jeugdhulp van het DB PG&Z) een gesprek plaatsgevonden met de directeur
bestuurder en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van EHP. De
aanleiding hiervan was de brandbrief die de RvT iets daarvoor aan minister
De Jonge had gestuurd over hun zorgen over de Jeugdhulp+, waarin onder
andere wordt gesproken over "lage niet kostendekkende tarieven". Tijdens
dit gesprek is de zorgelijke situatie waarin EHP verkeert nogmaals door de
directeur-bestuurder van het Poortje naar voren gebracht. Vervolgens
hebben verschillende overleggen plaatsgevonden, op directieniveau en met
wethouders in Groningen en Drenthe. In verband met deze gesprekken is
het mediationtraject tijdelijk "on hold" gezet om het gesprek op bestuurlijk
niveau verder te voeren.
Er is in 2014 gesproken met alle zorgaanbieders over de benodigde
transformatie van de jeugdhulp die samenhing met de overdracht van de
jeugdhulp taken en middelen aan de gemeenten. Voor de periode van 6
jaren zijn daartoe met EHP afspraken gemaakt over o.a. een forse daling
van het aantal bedden. EHP heeft deze daling gerealiseerd, evenals een
forse verkorting van de verblijfsduur. Dit is een bewonderenswaardig
resultaat. De vraag is nu of de aan deze daling van het aantal bedden en
verkorting van de verblijfsduur verbonden kostenreductie voldoende heeft
plaatsgevonden. We zijn als Drentse en Groningse gemeenten met EHP in
gesprek om hier helderheid over te kunnen krijgen.

Uitgangspunt van dit overleg is en blijft het bereiken van overeenstemming,
waarbij ons gezamenlijk doel is dat de juiste zorg geleverd kan worden en
dat tegelijkertijd de noodzakelijke transformatie in de specialistische
Jeugdhulp die EHP biedt, voldoende tot stand komt.

4, Heeft het college contact gehad met de minister van VWS en de zorgen
rondom de jeugdzorgperikelen kenbaar gemaakt. Zo nee, gaat u dit dan
alsnog doen. Zo ja wat was de reactie van de minister.

Over dit dossier van EHP zijn Kamervragen gesteld door de leden Kuiken en
Nijboer. Voor de beantwoording daarvan heeft het ministerie contact
gezocht met de betrokken jeugdhulpregio's.
Landelijk wordt al langere tijd breder onderzoek gedaan naar de
tariefstelling en onderbouwing van kostprijzen, zoals uitgevoerd bij onder
andere de GGZ-aanbieders, de pleegzorgaanbieders, de Jeugdbescherming
en andere jeugdhulpaanbieders. Eind april is een landelijk onderzoek naar
de oorzaken van de tekorten op het jeugdhulpbudget gepubliceerd. De
jeugdhulp+ maakt onderdeel uit van deze onderzoeken. Vanuit onze regio
hebben hier de gemeenten Groningen en Midden-Groningen aan mee
gedaan. Duidelijk wordt dat signalen rondom de hoogte en de mogelijke
oorzaken van de tekorten binnen de jeugdhulp, niet alleen in Groningen en
Drenthe aan de orde zijn.
Wij proberen om via alle contacten en mogelijkheden die wij hebben, onze
zorgen over de te krappe budgetten onder de aandacht te brengen. Wij
trekken daarbij op met andere gemeenten. Soms regionaal via de
samenwerking vanuit de PG&Z (RIGG), maar ook landelijk, bijvoorbeeld via
deVNG.
De minister heeft op 8 mei via de media laten weten de
jeugdhulpbudgetten te gaan verhogen. Wat ons betreft zijn de toegezegde
middelen onvoldoende om de minimaal benodigde inzet ten behoeve van
alle gemeentelijke jeugdhulptakentaken financieel te compenseren. Wij
blijven daarom als regio een actieve lobby voeren om tot kwalitatieve zorg
en reële budgetten in de jeugdhulp te komen.

Met vriendelijke groet,
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
De fractie van de PVDA heeft kennis genomen van het bericht op 18 april in het Dagblad van het
Noorden "Bonden schrikken van plan halvering zorg in jeugdzorg Het Poortje”
De fractie van de PVDA maakt zich ernstig zorgen om de inhoud van de berichtgeving. Naar
aanleiding hiervan stelt de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het college.
1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht "Bonden schrikken van plan halvering zorg in
jeugdzorg Het Poortje”?
1. Maakt het college zich zorgen over de berichtgeving van DVHN van 18 april jl. dat meer banen bij
Elker/Het Poortje zullen verdwijnen als gevolg van deze bezuiniging, waardoor er onvoldoende
hulp geboden kan worden aan onder meer suïcidale jongeren?.
2. Wat zijn de gevolgen voor deze groep kwetsbare jongeren in onze gemeente als er niet
voldoende hulp geboden kan worden? Hoe gaat het college dan de hulp inrichten voor deze
groep jongeren uit onze gemeente?.
3. Welke maatregelen is het college op de korte termijn bereid te nemen om de veiligheid van deze
groep kwetsbare jongeren te waarborgen? Welke stappen neemt het college om te verzekeren
dat deze groep jongeren niet in gevaar komt.
4. Heeft het college contact gehad met de minister van VWS en de zorgen rondom de
jeugdzorgperikelen kenbaar gemaakt. Zo nee, gaat u dit dan alsnog doen. Zo ja wat was de
reactie van de minister.
Ingediend op 7 mei 2019
namens de fractie van de PvdA
door
E. Hofstra

