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Onderwerp: Informatievoorziening Jeugdzorg NOP

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de jeugdzorg in 2015 is overgedragen aan de gemeenten en de jeugdzorg sindsdien meer geld kost 

dan ontvangen wordt vanuit het rijk;
2. de Perspectiefnota is aangepast na toezegging van extra middelen voor de jeugdzorg voor het jaar 

2022 en de middelen voor 2023 en verder op de formatietafel ter bespreking komen;
3. het jeugdzorgbeleid in 2019 in de Noordoostpolder is herzien en vastgesteld en sindsdien 

budgetplafonds zijn ingesteld bij de jeugdzorgaanbieders (10 in totaal);
4. bij het bereiken van de budgetplafonds jeugdigen op de wachtlijst komen, waarbij de wachttijden 

(deels) bekend zijn, maar de omvang van de wachtlijsten onbekend zijn bij de gemeente;
5. de omvang van de wachtlijsten en definitie ervan pas echt inzichtelijk wordt na de nieuwe 

aanbesteding voor de jeugdzorg per 2022,

van mening dat
1. te allen tijde (maandelijks)ambtelijk inzicht moet zijn in de omvang van de wachtlijsten en de 

wachtduur;
2. de samenleving, waaronder onze jeugd, een pittige periode achter de rug heeft met de coronacrisis en 

de coronacrisis het des te heftiger maakt als je bijvoorbeeld te horen krijgt pas na 26 weken geholpen 
te kunnen worden door een bereikt budgetplafond bij een aanbieder;

3. het onwenselijk is dat onbekend is of onderling wordt doorverwezen als de ene jeugdzorgaanbieder 
aan het budgetplafond zit en de ander niet;

4. de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor onze jeugd en budgetplafonds per aanbieder een 
begrijpelijk sturingsmechanisme en middel is om een doel te bereiken (namelijk financiële beheersing 
op totaalniveau), maar geen doel op zich is (dat is namelijk adequate zorgverlening);

5. bij onverhoopt oplopende wachttijden/wachtlijsten door het bereiken van budgetplafonds, dit kenbaar 
moet zijn bij de gemeenteraad;

verzoekt het college
1. in de komende begroting 2022-2025 in het programma Krachtig Noordoostpolder een doel en 

indicator toe te voegen voor wachttijden/wachtlijsten in de jeugdzorg;
2. gezien de urgentie reeds in augustus 2021 de omvang en oorzaak van de wachttijden en wachtlijsten 

bij onze aanbieders binnen de jeugdzorg (per discipline) in kaart te brengen én op basis hiervan met 
een informatienotitie te komen naar de raad over de aanpak voor de rest van 2021;

3. bij het opstellen van de informatienotitie reeds te betrekken hoe gedurende de wachttijd al in 2021 
(preventieve) welzijnsinzet is te plegen voor deze jongeren om verergering van de problematiek te 
voorkomen
en gaat over tot de orde van de dag.
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