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Tabel verdeling AWBZ

Geachte Kamerleden,

Woensdag 25 juni spreekt u over de voortgang van de transitie van het Jeugdstelsel en staat het
rapport van de Transitiecommissie (commissie Geluk) op uw agenda.
Voor een geslaagde transitie – vanuit het perspectief van ouders en jeugdigen – is de tijdige
oplossing van een aantal problemen die de commissie Geluk signaleert wezenlijk. Wij brengen deze
graag onder uw aandacht.
1. Onder ouders uit de bij Ieder(in) aangesloten organisaties is er veel ongerustheid/
onduidelijkheid over wat hen te wachten staat. De tabel met de verdeling van AWBZ prestaties
richting andere wetten (zie bijlage) maakt het er niet duidelijker op omdat kinderen over meerdere
domeinen zijn verdeeld. Ouders van kinderen met complexe problematiek hebben hun leven als
een zeer 'fragiel' kaartenhuis opgebouwd met (vaak intensieve) ondersteuning van mantelzorgers/
familie en vrienden en professionele ondersteuning. Als daar een kaart uit verdwijnt of anders komt
te liggen, stort het hele kaartenhuis in elkaar. Deze groep moet echt goed van te voren weten wat
hen te wachten staat.
2. De commissie spreekt zorg uit over het tempo van voorbereidingen in de kleinere gemeenten.
De beide staatssecretarissen en de voorzitter van de VNG beamen deze zorg en zeggen “er alles
aan te doen” de gemeenten hierin te ondersteunen.
Ligt er een scenario klaar voor wanneer dit op 1 januari 2015 onvoldoende is gelukt?

3. De constatering dat er gemeenten zijn die nu al aangeven dat ze op 1 januari 2015 de toegang
tot jeugdhulp niet op orde hebben, is zorgelijk.
Waar kunnen ouders en jeugdigen dan terecht? Hoe past dit in de verantwoordelijkheid van deze
gemeenten?
4. Wanneer en door wie worden ouders geïnformeerd over de wijze waarop de zorg en
ondersteuning voor hun kind in 2015 is geregeld. Waar kunnen ouders terecht als de door een
gemeente aangeboden oplossing voor hen niet passend is. Is de staatssecretaris bereid om ter
voorkoming van juridisering er voor te zorgen dat in elke regio een ombudsfunctie beschikbaar is,
waar ouders die er in samenspraak met gemeentes niet uitkomen terecht kunnen voor bemiddeling
bij het realiseren van een passende oplossing?
5 Er is een garantie van continuïteit van zorg en ondersteuning. Tegelijk bereiken ons geluiden dat
de inkoop van jeugdhulp nog lang niet soepel loopt. Aanbieders die met verschillende gemeenten
te maken hebben, weten nog echt niet waar ze aan toe zijn.
Hoe kan de gemeente continuïteit garanderen wanneer de inkoop niet op orde is?
6 We missen aandacht voor de samenhang tussen de stelsels. Zo is er vanuit ouders en kinderen
gezien samenhang tussen de Jeugdwet en Passend onderwijs. Maar ziet de gemeente dat ook?
Vanaf 18 jaar vallen mensen onder de Wmo, ZVW en Participatiewet. Hoe scherp is die grens en
hoe gaan we om met grensgevallen?
Mogen jongeren met een verstandelijke beperking na hun 18e nog doorleren? Hoe gaat het verder
met jongeren met licht verstandelijke beperkingen en bijvoorbeeld psychiatrische problemen? Is er
ook voor hen continuïteit in begeleiding en behandeling, een woning en zicht op zinvol werk?
7 Het nieuwe stelsel moet ervoor zorgen dat de hulp aan jeugdigen en hun ouders beter wordt. De
gemeenten staan dichter bij hun burgers dan Rijk of Provincie en kunnen daardoor de jeugdhulp
beter en meer op maat inrichten. Toch zien we nog maar weinig gemeenten die publieksinformatie
over het nieuwe jeugdstelsel hebben.
Kan ook hier regie en ondersteuning vanuit de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten worden ingezet?

Invoering op 1 januari 2015
Wij vragen niet om uitstel van de invoering van de Jeugdwet. In tegendeel. We willen een
zorgvuldige en verantwoorde invoering per januari 2015.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de komende periode een maximale inspanning wordt geleverd op
de volgende terreinen:
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1. Ondersteuning van gemeentes die achter lopen, met doorzettingsmacht bij de landelijke
overheid en/of de VNG;
2. Duidelijke en tijdige communicatie richting jeugdigen en hun ouders die reeds zorg en
ondersteuning ontvangen, over de wijze waarop continuïteit van zorg gegarandeerd gaat worden;
3. Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen betrokken partijen, met goede afspraken voor
oplossingen voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen;
4. Goede procesafspraken over zorginkoop en inrichting van het gemeente loket en zo veel als
mogelijk voorkomen van juridisering;
5. Snelle duidelijkheid over de grenzen tussen stelsels en bevorderen van het vinden van integrale
oplossingen die in samenspraak met jongeren en hun ouders tot stand komen;
6. Goed toegankelijke publieksinformatie over het nieuwe stelsel;
7. Goede borging van de rechtpositie van mensen.
Ook van onze kant zullen we hier ons uiterste best in doen.

Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
Directeur
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