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Dilemmadocument ‘Maatregelen tekorten jeugdhulp’

Geachte leden van de Raad,
Bijgevoegd vindt u het dilemmadocument over de ingezette en mogelijk aanvullende
maatregelen om meer grip te krijgen op de opgetreden tekorten binnen het budget jeugdhulp.
In twee sessies bent u onlangs via de woordvoerders financiën en woordvoerders jeugdhulp,
geïnformeerd over de achtergronden van jeugdhulp, de gestelde kaders en de effecten in
Enschede.
Het college wil recht doen aan alle gestelde kaders en voorkomen dat kinderen tussen wal en
schip vallen. Echter dwingen de forse budgetoverschrijdingen ons in deze gedecentraliseerde
context er toe dat keuzes gemaakt worden om de jeugdhulp ook in de toekomst bereikbaar en
betaalbaar te houden.
Juist die keuzes stellen ons voor dilemma’s die we met u hebben gedeeld en waar we u met dit
document nog eens in meenemen. De Jeugdwet heeft het karakter van een open eind regeling;
gemeenten zijn leveringsplichtig op jeugdhulp. Op welke wijze dit gebeurt kan verschillen. De
gemeente Enschede bevindt zich qua financiële situatie van het budget in het middenveld ten
opzichte van andere gemeenten. Het grip krijgen op bestedingen en versnellen van
transformatie zijn vraagstukken waar we met gemeenten, aanbieders, Rijk en VNG zoveel
mogelijk kennis op delen om tot verbeteringen te komen.
In de Zomernota zijn forse maatregelen aangekondigd en in gang gezet. De gemeente kan de
resultaten niet alleen boeken, hiervoor is goede samenwerking met alle partners nodig zoals de
externe verwijzers (v.b. huisartsen) en de aanbieders. Ook zal het effect van een maatregel niet
op korte termijn vruchten afwerpen; het is afhankelijk van de uitvoering bij wijkteams en
partners wanneer een andere werkwijze tot minder uitgaven leidt.
Indien de gemeenteraad meent dat nadere afwegingen gemaakt moeten worden of kaders
bijgesteld, dan is het moment voor de Programmabegroting geschikt om hierover in gesprek te
gaan.
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In het dilemmadocument staat uitgewerkt:
1. Wat zijn de huidige kaders en uitgangpunten die door de gemeenteraad zijn
vastgesteld?
2. Wat is de stand van zaken van jeugdhulp in Enschede?
3. Welke maatregelen worden reeds getroffen en welke interventies kunnen nog nader
verkend worden?
Voor de volledigheid voegen we tevens de sheets van de gehouden presentatie bij dit
dilemmadocument.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd om eventuele nadere
afwegingen aan de orde te stellen als gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,
de Burgemeester,

(E.A. Smit)

(dr. G.O. van Veldhuizen)

