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Onderwerp: Raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen rondom jeugdzorg en 

jeugdgezondheidszorg 
 
 
Geachte raadsleden, 
Tijdens een commissievergadering in november 2008 is afgesproken in het eerste kwartaal van 
2009 te spreken over het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg van de stadsregio. Dat bieden we u 
bijgaand (bijlage 1) aan. We maken van de gelegenheid gebruik om u te informeren over diverse 
ontwikkelingen op (stads)regionaal niveau op het terrein van jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. 
  
Het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg is in november 2008 vastgesteld door de regioraad. Kern 
van dit programma is het wegwerken van de nog steeds bestaande wachtlijsten. Daarnaast staan 
er diverse andere actiepunten in, die wij als college volledig steunen. Juist door de voorgestelde 
integrale aanpak moet het mogelijk zijn de op onderdelen bestaande problemen nu structureel aan 
te pakken. In het Uitvoeringsprogramma staan diverse actiepunten voor de individuele gemeenten 
van de stadsregio. In het kader van de verdere uitrol van het Centrum voor Jeugd en Gezin bezien 
wij komend jaar hoe wij invulling kunnen geven aan deze verplichtingen. 
 
Gedurende de afgelopen maanden is er een discussie geweest tussen de stadsregionale regio’s 
en de Minister van Jeugd en Gezin over de financiering van de aanpak voor het wegwerken van de 
wachtlijsten. De Minister had alleen afspraken gemaakt met de provincies, die door de 
stadsregionale regio’s niet acceptabel werden geacht. Hoewel het enige tijd heeft geduurd, is er nu 
een akkoord tussen de Minister en o.a. de stadsregio Rotterdam Rijnmond. Ter toelichting bieden 
we u de brief van de Minister in bijlage 2 aan. 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
Al gedurende meerdere jaren en nog nadrukkelijker sinds de vorming van een nieuw ministerie 
Jeugd en Gezin zijn er ook op decentraal niveau steeds meer initiatieven aangemoedigd en 
ontstaan om het zorgaanbod voor het kind en het gezin beter en vollediger te organiseren.  
 
In de stadsregio Rotterdam Rijnmond is daarvoor het programma Ieder Kind Wint opgezet. 
Uitgangspunt is dat de behoeftes van het kind centraal moet staan. Mede daarvoor is afgesproken 
toe te werken naar één uitvoeringsorganisatie die de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-
19 jaar aanbiedt. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij de jeugdgezondheidszorg voor 
kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen van 4-19 jaar apart is georganiseerd. Met die ene nieuwe 
organisatie moeten  goede (prestatie) afspraken gemaakt worden, zodat de lokale en 
stadsregionale  sturing wordt verbeterd.  
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Consequentie hiervan is dat de jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit de GGD wordt geplaatst. Op dit 
moment bieden de thuiszorgorganisaties (voor Ridderkerk is dit Opmaat) de JGZ voor 0 tot 4 
jarigen aan en de GGD voor 4 tot 19 jarigen. Wij steunen deze ontwikkeling. Bestuurlijk (binnen het 
GGD-bestuur en binnen de stadsregionale commissie jeugdzorg) zullen we ons inzetten om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken. Daarbij is op dit moment duidelijk dat voor Rotterdam de JGZ per 
1 januari 2010 uit de GGD wordt geplaatst . De komende maanden vindt overleg plaats over de 
positie van de regiogemeenten. Voor de BAR-regio is de gekozen richting geen probleem, maar in 
een aantal andere subregio’s is minder draagvlak voor de gekozen richting van de kant van de 
thuiszorgorganisaties. Mocht dit tot een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de 
GGD Rotterdam Rijnmond leiden dan zal het Algemeen Bestuur van de GGD dit uiteraard ter 
besluitvorming aan de raden aanbieden. 
 
Elektronisch Kinddossier (EKD) 
De invoering van een elektronisch kinddossier (voorlopig alleen een jeugdgezondheidsdossier) is 
een nieuwe verplichting voor de uitvoerders van de JGZ. Ook de ontwikkeling van het EKD wordt 
op stadregionaal niveau opgepakt. Er is gekozen om het systeem waarmee de GGD RR nu mee 
werkt ook door de thuiszorgorganisaties te laten gebruiken, dit systeem heet KIDOS. Nu de 
gekozen richting duidelijk is, wordt hiervoor een begroting opgesteld. voor de bekostiging van het 
EKD zijn vanuit het Rijk extra middelen toegevoegd aan de algemene uitkering (voor de incidentele 
en structurele meerkosten) maar het is nog maar de vraag of deze toereikend zijn. Zodra de 
financiële gevolgen van het EKD duidelijk zijn, wordt de raad een besluit gevraagd over de 
financiering ervan. 
 
  
Hoogachtend, 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 


