Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein van 20 juni.
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de belangrijkste afspraken uit het Bestuurlijk
Overleg, te gebruiken voor het informeren van college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van Het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van 20 juni jl. voor een terugkoppeling aan colleges en
raden.
Evaluatie inkoop jeugdhulp
Het bestuurlijk overleg Sociaal Domein heeft de aanpak van de evaluatie inkoop jeugdhulp
goedgekeurd. De deelovereenkomsten met de gecontracteerde zorgaanbieders lopen tot en met 31
december 2020 en kunnen 2 x 2 jaar worden verlengd. Voor 1 juli 2020 moet worden aangegeven of
de regio de overeenkomsten wil verlengen. Aan de Goudse raad is toegezegd eerst een evaluatie te
doen van de inkoop die geleid heeft tot de huidige contracten.
Het bestuurlijk overleg Sociaal Domein heeft afgesproken dat de evaluatie regionaal wordt opgepakt,
waarbij de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) de trekker is. Het is een interne evaluatie
onder een groot aantal beleidsadviseurs en leden van sociale teams die in de periode juni –
september plaatsvindt. Ook met de zorgaanbieders wordt gesproken. De uitkomst van de evaluatie
wordt in november gepresenteerd.
Transformatie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) jeugd
Op de agenda van het bestuurlijk overleg Sociaal Domein van 20 juni stond de stand van zaken
volumebeheersing en transformatie specialistische GGZ-hulp voor jeugd. Doelstelling van deze
transformatie is om te bewerkstelligen dat kinderen zo veel mogelijk gebruik maken van de basiszorg
in de eigen omgeving, zodat het gebruik van specialistische zorg (en daarmee ook de kosten)
afneemt. Uit de gepresenteerde analyse kwam naar voren dat de gewenste beweging van
specialistische GGZ naar basis-GGZ is ingezet. Tegelijkertijd neemt het totaal aantal cliënten in de
GGZ toe en ook het aantal klinische plaatsingen neemt toe. Acties die nu ondernomen worden zijn het
stimuleren van de samenwerking tussen aanbieders en het maken van ontwikkelafspraken met
aanbieders en intensieve contacten met verwijzers, veelal huisartsen. De voorlopige conclusie luidt
dat het proces om te komen tot meer preventie, normalisatie en inclusie veel tijd kost.

Het bestuurlijk overleg sociaal domein is keihard aan de slag met de transformatie van de jeugdzorg.
Vlnr wethouders sociaal domein Ten Zijthoff, Smits, Sleeuwenhoek, De Haas, Verbeek, Dijkstra en
Oskam.

