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Geachte raadsleden, 

 

In uw brief van 11 mei heeft u vragen gesteld over de wachtlijsten in de jeugdzorg. Hieronder geef ik u per 

vraag een antwoord. 

 

1. Kan het College aangeven hoe het op dit moment met de wachtlijst-Jeugdzorg is gesteld? Klopt het dat 

er sprake is van een grote toeloop en een langer wordende wachtlijst? 

Uit een analyse van de eigen cijfers die sinds 1 januari 2018 worden bijgehouden, blijkt niet dat er sprake is 

van een substantiële toename van de wachttijd zowel voor de lokale als regionale gecontracteerde 

zorgaanbieders. Wel ontvangen we meer signalen vanuit de wijkteams over wachttijden bij zorgaanbieders, 

maar die betreffen dan specifieke zorgaanbieders die hoog specialistische zorg bieden. Deze signalen 

worden met de desbetreffende zorgaanbieder besproken. Daarnaast kijkt het wijkteam of er een andere 

zorgaanbieder in te zetten is die een kortere of geen wachttijd kent. 

 

 

2. Welke effecten hebben het verbeterplan Wijkteams en de transitie Sociaal Domein hier op? Is er sprake 

van een verbetering? Zo ja, in welke mate? 
Er is ingezet op het versterken van de aansturing door het aanstellen van een extra teamleider. Daarnaast is 

extra administratieve ondersteuning ingezet en een kwaliteitsmedewerker jeugd aangesteld. Door het voeren 

van de kerntakendiscussie wordt gewerkt aan het verhelderen van kaders met betrekking tot de instroom, 

doorstroom en uitstroom. Tevens wordt gewerkt aan het vastleggen en optimaliseren van werkprocessen en 

werkinstructies. Met betrokken partners zijn gesprekken gevoerd om de samenwerking in de keten te 
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optimaliseren. Deze verschillende interventies moeten op termijn tot zichtbare resultaten leiden, maar daar is 

dat nu nog te vroeg voor.  

 

3. Welke (aanvullende) maatregelen kunnen worden genomen om de wachtlijst te bekorten? 
De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft in april 2019 bestuurlijk besloten tot een 

begrotingswijziging voor 2019. Deze begrotingswijziging was er met name op gericht om de knelpunten op 

het gebied van wachttijden op te lossen. Er worden daarnaast afspraken gemaakt met de lokaal 

gecontracteerde jeugdhulpaanbieders om meer trajecten te kunnen inzetten, zodat instroom naar de 

specialistische jeugdhulp en langere wachttijden voorkomen kunnen worden.  

 

 

4. Klopt het dat in sommige gevallen met een verwijzing van de huisarts en met voorbijgaan van de 

wachtlijst, door betrokken zelf toch zorgverleners mogen worden ingeschakeld waarbij de rekening door de 

gemeente wordt betaald? 

In de jeugdwet is vastgelegd dat er sprake is van meerdere wettelijk verwijzers naar jeugdhulp; de huisarts is 

daar één van. Inwoners kunnen dus op meerdere manieren een verwijzing krijgen om een zorgverlener te 

kunnen inschakelen. Alle verwijzingen worden inderdaad door de gemeente betaald.  

 

 

5. Zo ja, worden betrokkenen op de wachtlijst actief op deze mogelijkheid gewezen? 

Ja inwoners worden op deze mogelijkheid gewezen. 

Inwoners kunnen namelijk op meerdere manieren een verwijzing krijgen om een zorgverlener te kunnen 

inschakelen. Wanneer een inwoner het wijkteam benaderd is dit vaak een bewuste keuze en is vaak ook al 

bekend dat een verwijzing via de huisarts mogelijk is. Vaak is het noodzakelijk om eerst een brede 

vraagverheldering uit te voeren om de afweging te maken welke ondersteuning nodig is, deze wordt door het 

wijkteam altijd uitgevoerd. Inwoners die bij het wijkteam komen hebben vaak zorgen, maar weten dan nog 

niet welke ondersteuning hiervoor kan worden ingezet. Daar kan het wijkteam dan via de brede 

vraagverheldering bij helpen. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

R.D. Roopram 

 

 

 


