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Vragen:
1. Naast de lokale toegang hebben we te maken met derde verwijzers, huisartsen, GI , jeugdartsen,
medisch specialisten, rechters en officieren van justitie. Is er zicht op hoe de verwijzingen vanuit de
verschillende verwijzers zich verhouden tot elkaar?
En zo ja, hoe groot is het aandeel verwijzingen vanuit de lokale toegang?
2. Hoe verhoudt de visie van RSJ zich tot die van de derde verwijzers? Wordt daar samen over
gesproken?
3. Deze week is bekend geworden dat in een arbitragezaak, aangespannen door de VNG, is
uitgesproken dat er de komende 3 jaar een kleine 6 miljard euro extra naar jeugdhulp moet. Is al
duidelijk hoeveel de gemeente Dalfsen toekomt?
4. Hoe is het gesteld met de wachttijden voor jeugdhulp?
5. Wanneer er sprake is van een crisis, kan er dan direct hulp worden geboden?
Antwoorden:
1. De registratie op verwijzer in onze systemen is nog niet voldoende om exacte percentages per
verwijzer aan te geven. Globaal kan worden aangeven dat ongeveer 60% van de verwijzingen via de
lokale toegang verloopt. Verwijzingen van de huisarts betreffen ongeveer 25% van het geheel. De
overige 15% bestaat uit verwijzingen door de overige bevoegde derde verwijzers.
2. De voorliggende conceptvisie betreft niet de visie van RSJ, maar, na vaststelling, de visie van de
gezamenlijke gemeenten in de regio IJsselland op de Jeugdhulp. RSJ is hierbij penvoerder.
De verwijzing door derde verwijzers is vastgelegd in de Jeugdwet. De visie volgt de wettelijke kaders.
Dat wil zeggen dat de derde verwijzer het recht heeft om een jeugdige naar een (bij voorkeur
gecontracteerde) jeugdhulp aanbieder te verwijzen.
Met derde verwijzers vindt zowel lokaal als regionaal overleg plaats. Het regionaal overleg vindt
plaats met vertegenwoordigers van de derde verwijzers. Het lokaal overleg betreft zowel de wijze
van samenwerken als afstemming over de in te zetten jeugdhulp bij een verwijzing.
3. Eerder dit jaar is bekend geworden dat het kabinet voor 2021 € 913 miljoen toevoegt aan de
begroting jeugdzorg. Over de inzet van deze middelen zijn een aantal globale afspraken gemaakt. Dit
betreft onder andere versterking van de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz, verbetering van de
jeugdbeschermingsketen (verkleining woongroepen), versterking van hoog specialistische jeugdhulp
en versterking inzet op praktijkondersteuners jeugd (POH - Jeugd) bij de huisarts. Nog niet bekend is
welk deel van de middelen de gemeente zal ontvangen. Daarbij zal naar verwachting een deel van de
middelen geoormerkt zijn ten behoeve van de genoemde afspraken.
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Naast de extra middelen voor 2021 is de uitkomst van arbitrage zaak bekend geworden. Deze luidt
onder andere dat er de komende jaren extra middelen toegevoegd moeten worden aan de begroting
jeugdzorg, te weten: 1,9 miljard in 2022, 1,6 miljard in 2023 en vervolgens tot 800 miljoen in 2028.
Over deze uitkomst van de arbitrage zaak zal het huidige, dan wel een nieuw, kabinet nog een
besluit moeten nemen. Over inzet en verdeling van deze middelen is nog niets aan te geven.
4. Uit onze gegevens blijkt dat de wachttijden voor jeugdhulp voor jeugdigen uit Dalfsen in de
afgelopen jaren zijn afgenomen. In de GGZ kunnen vrijwel alle kinderen binnen 4 tot 8 weken bij een
aanbieder terecht. Bij de zeer specialistische hulp kan beschikbaarheid van passende zorg (met name
intramuraal) een knelpunt opleveren. Dit vertaalt zich dan echter niet in langere wachttijd, maar
vooral een extra inzet om een geschikt en beschikbaar aanbod te vinden.
5. Bij crisis wordt direct hulp worden geboden. De werkwijze ten aanzien van crisis wordt met de
afspraken op basis van het doorontwikkelde inkoopmodel nog verder verstrekt
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