2e financiële afwijkingenrapportage 2021
Sociaal domein
Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
Wijkteams (toegang)
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
Begeleide- en Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp

: Aanpak wachtlijsten Specialistische GGZ Jeugd

Betreft

: FCL 46820160 / ECL 42366

Oorzaak afwijking:
Het kabinet heeft in afgelopen voorjaar voor 2021 eenmalig € 613 mln. beschikbaar gesteld voor de
acute problemen in de Jeugdzorg –deels het gevolg van de coronapandemie- en de financiële druk
die dit veroorzaakt. Een deel van deze extra middelen (o.a. voor verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek, POH Jeugd GGZ en wachttijden specialistische jeugdzorg) is via de algemene uitkering
aan gemeenten beschikbaar gesteld. Het andere deel van de aanpak van de acute problemen Jeugdzorg
verloopt niet via de gemeenten.
In de jeugd-regio Noord Oost Brabant (NOB) zien we al enkele jaren dat het aantal aanmeldingen bij
gespecialiseerde GGZ-instellingen toeneemt. Dit is een landelijke trend, die nu versnelt door het effect
van Corona. Het RBO Jeugd heeft de aanbieders (vertegenwoordigd in de transfertafel SGGZ) begin juni
de opdracht gegeven om een analyse te maken en daarna een plan van aanpak in te dienen in samenwerking met RIOZ en enkele beleidsadviseurs. Om dit plan uit te kunnen voeren is voor de komende 3
jaar regionaal afgerond € 458K nodig. Op basis van de in de centrumregeling vastgestelde verdeelsleutel van 7,26% wordt de bijdrage voor Uden voor deze totale periode op € 33K geraamd.
Op 28 september 2021 heeft het College besloten om de bijdrage voor de gemeente Uden voor de
uitvoering van dit regionale plan te dekken uit de eerder ontvangen extra rijksmiddelen Jeugd 2021
en hiervoor een melding in de 2de afwijkingenrapportage 2021 op te nemen. Aan het bestuur van de
gemeente Landerd is een gelijkluidend advies voorgelegd.
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