Motie: Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin?
De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 1 juli 2020,
Constaterende dat:
• Sinds 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor het sociaal domein;
• De gemeente een lading aan taken kreeg, met gebrekkige dossiers en te weinig geld vanuit
het Rijk;
• De afgelopen jaren hard is ingezet op zorgcontinuïteit en te weinig op de samenhang in het
domein en de samenwerking tussen partijen;
• Sinds de decentralisaties de kosten voor de jeugdzorg en de Wmo jaarlijks fors oplopen en
het budget niet oneindig is;
• Gemeenten door heel Nederland zich nu genoodzaakt zien budgetplafonds in te stellen voor
de jeugdzorg en de Wmo om de kosten beheersbaar te houden;
Overwegende dat:
• Gemeenten er nog onvoldoende in slagen om grip te krijgen op de kwaliteit, omvang en
kosten in de jeugdzorg en de Wmo;
• De resultaten van geleverde inspanningen tot op heden onvoldoende zichtbaar worden;
• Meer geld in de jeugdzorg en de Wmo blijven pompen niet de oplossing is;
• Instellingen wel inzien dat samenwerking en kennisdeling noodzakelijk is, maar in de praktijk
vasthouden aan hun eigen niche en vervolgens langs elkaar heen werken;
• Bevoegdheden en verantwoordelijkheden per organisatie verschillen en informatiesystemen
onvoldoende op elkaar aansluiten.
• Er krampachtig wordt omgegaan met de AVG, waardoor er weinig tot geen informatie wordt
gedeeld;
• Ook de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman aandacht vragen voor het feit dat er
in Nederland weinig terecht is gekomen van de regie-aanpak, die juist aan de basis lag van de
decentralisaties (jaarverslag 13 mei 2020);
• Het belangrijk is om kwetsbare inwoners, met name kinderen en jongeren, zoveel mogelijk
met een geïntegreerde gezinsaanpak te benaderen;
Verzoekt het college om:
• Samen met de gemeenten in de regio, vanuit een gezamenlijke visie en opgave, te komen
met een geïntegreerde aanpak voor de jeugdzorg;
• In deze aanpak nadrukkelijk in te gaan op preventie, een eenduidige in- door- en uitstroom
van kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp, bijvoorbeeld via een gemeentelijk
jeugdloket, en inzicht in effecten van de verleende hulp (kwaliteit zorg);
En gaat over tot de orde van de dag.
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