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Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 1099093.
Besluit de zienswijze behorende bij het ontwerpbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
6. Gezondheid en ondersteuning: Realisatie van goed bereikbare
regionale zorgcentra
…

Nieuwe tekst
6a. Gezondheid en ondersteuning: Realisatie van goed
bereikbare regionale zorgcentra
…
6b. Gezondheid en ondersteuning: Het kunnen bieden van
beschikbare en juiste jeugdzorg.
…
De druk op de beschikbaarheid van benodigde jeugdzorg,
de kwaliteit van de geboden zorg en de juistheid van de
ingezette hulp zet grote vraagtekens bij het effectief en
efficiënt zijn voor de jeugdige die hulp nodig heeft. Zeker
als het om specialistische jeugdzorg gaat. Het huidige
regionale inkoopbeleid lijkt hier mede oorzaak van te zijn.
Het gericht in kunnen zetten van de juiste vorm van
jeugdzorg vraagt wellicht een ander inkoopbeleid. Het is
zeker een regionaal speerpunt om de juiste zorg efficiënt en
effectief in te kunnen zetten.
Het inrichten van het signaleren en actie (kunnen)
ondernemen vanuit gemeenten naar de RegioGV bij het
constateren van te lange wachtlijsten of ontbrekende zorg
en vervolgens het inrichten als RegioGV hoe direct te
kunnen gaan acteren op de actuele vraag naar jeugdzorg
kan als een project opgepakt worden.

Toelichting
Overwegende dat:
1. De werkdruk in de ‘gewone’ jeugdzorg als zeer hoog wordt ervaren, mede door de geslonken budgetten vanwege de
manier van inkoop van jeugdzorg in de regio.
2. Wachtlijsten in de ‘gewone’ en specialistische jeugdzorg oplopen.
3. Werknemers in de ‘gewone’ jeugdzorg er steeds vaker voor kiezen om naar een andere werkomgeving om te zien.
Uitstroom van juiste benodigde kennis en ervaring
4. Voor specialistische jeugdzorg, in een aantal gevallen de benodigde zorg niet aanwezig is aangezien die niet ingekocht is.
Zeker wanneer het gaat om een complexe combinatie van symptomen met verschillende oorzaken.
Een jeugdige die hulp nodig heeft wordt dan wel ergens opgenomen, maar efficiënt en effectief zal dat niet zijn
aangezien de benodigde kennis en ervaring ontbreekt. Er ontstaan pappen en nathouden situaties.
5. Het niet meer aanbieden van bepaalde zorg via bestaande organisaties zal voor zowel de afnemers van die zorg als de
zorgverleners ongewenste bijeffecten hebben. Het is niet zoals bij vervoersconcessies, dat je zonder veel problemen
eventueel bussen en (verplicht) werknemers over kunt nemen om het vervoer in de concessie over te nemen.
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