L..

ar
GEMEENTE

HARLINGEN

Fractie D66
De heer T.R. van der Pol
Zuiderhaven 17
8861 CK HARLINGEN

uw brief

datum

ons nummer

12 oktober 2020

86366
onderwerp

in

Opvang en begeleiding
jeugd

B. Meijer

bij

telefoonnummer

verzonden

2 1 OKT 2020
<Aantal bijlagen>

Beste meneer van der Pol,
Op 7 oktober heeft u namens de D66 fractie een drietal vragen gesteld over de opvang en
begeleiding jeugd. In deze brief leest u onze antwoorden.
Krijgen grote instellingen €423 per kind per dag voor opvang en begeleiding?

De tarieven zijn onderverdeeld in specialistische jeugdhulp en hoog specialistische
jeugdhulp. Bij hoog specialistische jeugdhulp gaat het om jeugdigen met een ernstige
meervoudige hulpvraag; niet één van de problematieken is bovenliggend, maar juist de
combinatie van meerdere kernproblematieken maakt dat het hoog complex is qua
diagnostiek, behandeling en het bereiken van een structurele verbetering. Vaak is ook
sprake van ernstig tekort schietend ouderschap door psychiatrische, lvb-problematiek,
verslaving en huiselijk geweld waardoor ook voor het gezinssysteem multidisciplinaire
behandeling nodig is.
Specialistische jeugdhulp wordt bekostigd middels resultaatfinanciering.
Ondersteuningsprofielen en intensiteiten bepalen de prijs. Indien verblijf nodig is wordt een
extra component verblijf toegevoegd. Deze tarieven zijn ingedeeld in:
Laag €125,- per etmaal
Middel €210,- per etmaal
Hoog €257,- per etmaal
Thuis-Plus Jeugd €125 per etmaal
De bekostiging van hoog specialistische jeugdzorg loopt niet via de ondersteuningsprofielen,
maar door middel van verschillende tarieven. De tarieven voor de hoog specialistische
aanbieders zijn ingedeeld in:
Intensiteit hoog €257,- per dag
Intensiteit Intensive Care €363,- per dag
Jeugdhulp Plus €495,- per dag
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De tarieven zijn all-in tarieven en dus ook verblijf indien nodig.
Draagt de gemeente Harlingen bij, aan het hoogste Nederlandse gemiddelde verplichte
interne opname van kinderen tot 12 jaar, i.v.m. de rest van Europa?

Om de vraag te kunnen beantwoorden hebben we helaas meer gegevens nodig. Wordt hier
bijvoorbeeld verwezen naar een rapport of onderzoek? Zo ja welke? Daarnaast is het niet
helder over welke interne verplichte opnames het gaat. Betreft het hier een klinische
opname of een gedwongen opname in gesloten/open groep.

Wat is het duurzame uitstroompercentage van kinderen tot 18 jaar die eenmaal intern zijn
opgenomen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig om de definitie van duurzaam, de
doelgroep en het aantal jaren helder te hebben. Het aantal opnames in gesloten en open
groepen is terug te vinden. Daarvan kunnen we bekijken of er sprake is geweest van
meerdere opnames per persoon. Om alle cijfers in beeld te krijgen is wel nader onderzoek
noodzakelijk. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat wij vaak geen zicht hebben op wat
er na het 18e levensjaar gebeurt.
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