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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 4 september 2018 heeft het college u per brief geïnformeerd over de stand van zaken nieuwe 
werkwijze specialistische jeugdhulp. In deze brief werd benoemd dat wethouders van de veertien 
samenwerkende regiogemeenten en bestuurders van de grotere instellingen de afgelopen periode 
gezamenlijk onderzoek hebben ingesteld naar een aantal ontwikkelingen. Hierin wordt een toe-
name van kosten voor de zware specialistische jeugdhulp zichtbaar die niet overeenkomt met de 
Amsterdamse uitgangspunten voor de jeugdhulp, waarin de nadruk juist op preventie moet ko-
men te liggen. Zonder bijsturing dreigt een ruimschootse kostenoverschrijding. Op 17 september 
hebben gemeenten, aanbieders en verwijzers, vanuit partnerschap en gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor het nieuwe jeugdstelsel, besproken welke maatregelen zijn genomen — en nog 
noodzakelijk zijn — om de overschrijding te keren. Daarbij staat voorop dat alle kinderen en gezin-
nen de hulp krijgen die zij nodig hebben. 

De uitgangspunten van het nieuwe stelsel worden gezien als een goede richting. Alle partners 
onderschrijven het uitgangspunt dat hulpverleners moeten kunnen doen wat nodig is om de resul-
taten die door ouders en jeugdigen zelf zijn gesteld, te kunnen behalen. Het college zet stevig in 
op preventieve hulp, juist om onnodige verwijzingen naar specialistische hulp te voorkomen. Deze 
beweging wordt in de praktijk nog onvoldoende gezien. 

De nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratie zorgen vooralsnog 
voor een hoge mate van onzekerheid, zowel aan de kant van gemeenten als aan de kant van de 
gecontracteerde aanbieders. Daarom wordt gezamenlijk gewerkt aan een nadere analyse en aan 
de bijbehorende oplossingen. Deze onzekerheid leidt ertoe dat er momenteel sprake is van een 
overschrijdingsprognose. Het gaat hierbij om een bedrag dat in regioverband op kan lopen tot 
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€33 mln. op een totaal van €164 mln. in 2018. Amsterdam maakt ongeveer 67% uit van de regio-
nale inkoop. Omdat wij op dit moment onvoldoende zicht en zekerheid hebben met betrekking 
tot de ontwikkeling van de uitgaven, behandelen wij dit tekort vooralsnog als een risico in de Na-
jaarsnota. 

In Amsterdam is een toename te zien van het aantal kinderen dat specialistische jeugdhulp ont-
vangt. Zoals ook in de brief van 4 september werd aangegeven, betreft dit bijvoorbeeld de flinke 
toename van jeugdigen die voorheen in de Wet Langdurige Zorg werden opgevangen. Dit zijn 
kinderen die zwaardere zorg nodig hebben. Ook zien we een groei in het aantal persoonsgebon-
den budgetten (PGB), het aantal kinderen dat in het Speciaal Onderwijs jeugdhulp krijgt en het 
aantal meerderjarigen (18-23 jaar) dat een beroep doet op hulp vanuit de Jeugdwet. Deze trends 
kunnen de geprognosticeerde kostenontwikkeling echter niet voldoende verklaren. Een belangrij-
ke verklaring ligt blijkbaar ook in het hoge aantal verwijzingen naar het zwaarste segment van de 
regionale specialistische jeugdhulp en een tarievenstructuur die op veel lagere aantallen was inge-
richt. 

In het overleg van 17 september hebben wethouders en aanbieders onderschreven dat bij de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de nieuwe werkwijze, ook de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor de financiële beheersbaarheid hoort. En dat is nodig, want het loopt in het nieuwe 
stelsel nog niet zoals het moet. Met name het grote aantal verwijzingen hoog specialistische hulp 
leidt tot hoge kosten. De gemeenten en aanbieders hebben afgesproken samen naar een oplos-
sing te zoeken voor de extra kosten. 

Gemeenten en aanbieders werken dit uitgangspunt de komende periode gezamenlijk uit. Daarbij 
is als eerste aandacht nodig voor het verbeteren van de aansluiting tussen de gemeentelijke admi-
nistratie en die van de aanbieders. Daarnaast wordt gewerkt aan bijstelling van de tarieven, voor 
zover mogelijk binnen de kaders van de Aanbestedingswet, en het sturen op de zwaarte van de 
doorverwijzingen door onder meer het verhogen van het kostenbewustzijn van de verwijzers. 

Met deze afspraken wordt een stap gezet om een beter en effectiever werkend stelsel van specia-
listische jeugdhulp te organiseren. De gezamenlijke inzet van gemeenten, verwijzers en aanbie-
ders is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. De nadere uitwerking wordt op het eerstvolgen-
de regionaal bestuurlijk overleg met aanbieders op 17 oktober aanstaande besproken. 
Het college zal u daarna opnieuw informeren. Aan de leden van de Raadscommissie Jeugd wordt 
eveneens een technische sessie aangeboden waarin de werkwijze specialistische jeugdhulp nader 
wordt toegelicht. 

Ook op andere onderdelen van de zorgbegroting is sprake van tegenvallers. Door het wegvallen 
van incidentele budgetten ontstaat vanaf 2019 een tekort. Daarnaast stijgt het aantal cliënten dat 
een beroep doet op de Wnno harder dan het beschikbare budget. Deze groei wordt veroorzaakt 
door Amsterdamse beleidskeuzes, bijvoorbeeld opvang van dakloze gezinnen of aangepast beleid 
voor de eigen bijdrage Wmo, en door externe ontwikkelingen zoals de ambulantisering (afbouw-
beleid van opname in een kliniek naar zorg en ondersteuning thuis) van de GGZ. Dit proces is nog 
volop in ontwikkeling. Ook de GGD kent tekorten. 
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Wij hebben geconstateerd dat het financiële beeld door genoemde oorzaken onverminderd aan-
dacht vraagt maar nog niet stilstaat. Daarmee brengt het teveel onzekerheden met zich mee om 
op dit moment goed te kunnen afwegen welke maatregelen het beste kunnen worden getroffen. 
Juist omdat toegankelijkheid en betaalbaarheid van het stelsel op korte en lange termijn continu 
belangrijke aandachtspunten voor het college zijn, vergt dit een zorgvuldige integrale afweging. 
In de Voorjaarsnota komen wij terug met voorstellen om ten aanzien van de portefeuille Zorg en 
Jeugd die zorgvuldige integrale afweging te kunnen maken. 

Tot slot is door aanbieders en verwijzers bevestigd dat adequate zorg voor jeugdigen en gezinnen 
onverminderd wordt geboden en dat er geen sprake is van een toename van de wachttijden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
	- 

Femke Halsema 
Burgemeester 
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