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Ineke, 
 
Naar aanleiding van jouw mail van 23 maart 2020 [Meer informatie hebben we hier niet over 
Koos. Hebben we als College ook niet gehad.] geven wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven 
de onderstaande reactie. 
 
Met enige verbazing lazen wij jouw antwoord. Wij vragen ons dan ook af: Hoe kan het 
College van burgemeester en wethouders en in het verlengde daarvan de gemeenteraad van 
de gemeente Duiven een besluit nemen op basis van een aantal globale cijfers, zoals te lezen 
valt op bladzijde 17 in de financiële paragraaf Taskforce Jeugd? 
 
Het eindrapport Taskforce Jeugd “Jeugdzorg in de hand” bevat naar onze mening geen 
heldere analyse en te veel vage en weinig concrete beleidsdoelstellingen, zoals 
 
1. inzicht in de oorzaak en gericht indiceren 
2. het inrichten van kwartaalrapportages indicatoren 
3. het verbeteren van de inkoop 
4. de toegang tot de Jeugdhulp via huisartsen versterken en op preventie gerichte 

groepstrainingen voor jeugdigen 
5. maximaliseren van het aantal uren voor de behandeling van dyslexie 
6. verbeteren van de werkwijze voor verwijzen met betrekking tot toeleiding en verlenging 

- 1. Werkwijze lokale toegang 
Verbeteren van de werkwijze van verwijzers bij verlenging van de jeugdhulp door 
middel van een standaard evaluatiegesprek, het sturen op afschalen van de zwaarte 
van begeleiding. Verbeteren van de signalering van het declaratiegedrag van 
zorgaanbieders. 

- 2. Gebruikmaken van tools 
Hier wordt beschreven hoe nog beter gebruik t4e maken van systemen die tot de 
beschikking staan van lokale toegang en administratie. Dit richt zich op de signalering 
van het declaratiegedrag van de zorgaanbieders en de aanpak er verbetering hiervan. 

- 3a. Aanbeveling, specifiek gericht op de huisartsen 
Verbeteren van de afspraken over de verwijzing met huisartsen, kinderartsen en 
POH. Inzetten op het volgen van trajecten, nadat de Jeugdhulp is ingezet. 

- 3b. Aanbeveling, specifiek gericht op de zorgaanbieders 
Hulp zou meer moeten leiden tot zelfredzaamheid. 
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7. het verbeteren van afspraken 
8. het verbeteren van de werkprocessen van de inkoop 
9. het verbeteren van de werkprocessen administratie en applicatiebeheer. 
 
Het bovenstaande roept bij ons de volgende vragen op: 
- Hoe wil het College van burgemeester en wethouders sturen op en bezuinigen op 

verbetering van de werkprocessen en afspraken, zonder dat deze werkprocessen en 
afspraken uitgewerkt zijn? 

- Welke invloed heeft het College van burgemeester en wethouders op de werkprocessen 
en afspraken, zonder dat zij zich bemoeien met de inhoud van de hulpverlening? Volgens 
ons mag de gemeente niet op de stoel van de professional gaan zitten. De 
zorgverzekeraar mag zich immers ook niet bemoeien met de door de arts of specialist 
voorgestelde behandeling. 

- Op welke inhoudelijke feiten zijn de bezuinigingen gebaseerd? 
- Hoe wil het College van burgemeester en wethouders monitoren op doelstellingen en 

indicatoren, terwijl die volgens ons niet ontwikkeld zijn? 
- Hoe wil het College van burgemeester en wethouders het preventief Jeugdbeleid 

inzetten als voorliggende voorziening, terwijl het preventief jeugdbeleid nagenoeg 
wegbezuinigd is? 

- Hoe wil het College van burgemeester en wethouders de zelfredzaamheid bevorderen en 
versterken? Volgens ons is dit een van de doelstellingen van de hulpverlening. 

- Wat zijn de gevolgen voor de hulpverlening nu er sterk bezuinigd gaat worden? 

- Wat gaat de hulpverlening nu niet meer doen, wat ze tot op heden wel heeft gedaan en 

wat zijn daar de gevolgen van? 

 
 
Het is de Raad voor Sociaal Domein Duiven niet duidelijk op basis van welke inzichten en 
beleidsdoelstellingen het College van burgemeester en wethouders besluiten nemen op het 
eindrapport Taskforce Jeugd “Jeugdzorg in de hand”. Is het voor het College duidelijk welke 
gevolgen de bezuiniging van ruim een half miljoen euro op de Jeugdzorg heeft? Heeft het 
College inzicht op de uitvoering van de bezuinigingen en het verloop daarvan? 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven verzoekt om een goede onderbouwing van de 
voorgenomen bezuiniging en duidelijke antwoorden op onze opmerkingen en vragen. Op 
basis van de onderbouwing en de antwoorden kunnen wij als Raad voor Sociaal Domein 
Duiven ons voorbereiden op het overleg met de gemeente over het eindrapport (dit overleg 
stond gepland op 27 maart 2020, maar zal op een later tijdstip plaatsvinden). Dit gesprek zal 
ook de basis vormen voor ons advies over het eindrapport Taskforce Jeugd “Jeugdzorg in de 
hand”. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
Koos Seijsener 
Koos.seijsener@gmail.com 
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Overigens hebben geen antwoord gekregen op de vraag dat het eindrapport inzake de 

Taskforce Jeugd eindigt op blz 10 en het financiële overzicht op blz 17 staat. Wat staat er op 

de bladzijden 11 t/m 16 ? 
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