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Betreft: vervolg informatie over wachttijden regionale jeugdhulp
Geachte raadsleden,

In een raadsinformatiebrief van 9 april 2021 hebben wij informatie met u gedeeld over de wachttijden voor
regionale jeugdhulp' Tijdens de bijeenkomst voor jeugdhulp op 12 oktober jl. bent u meegenomen in de
stand van zaken door een vertegenwoordiging vanuit de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Deze brief is
een vervolg op de eerdere brief en de bijeenkomst. En deze brief geeft tevens invulling aan de
raadstoezegging (ID 2799) waarbij is toegezegd om u over de cijfers van de wachtlijst te informeren

Analyse wachtenden Ridderkerk
In kwartaal 2 van 2021 stonden 43 jeugdigen op de wachtlijst voor specialistische jeugdhulp. De
gemiddelde wachttijd was toen 29 weken. De zorgaanbieders hebben informatie aangeleverd op basis
waarvan een analyse is uitgevoerd in onze eigen gemeente. Uit de analyse blijkt dat van deze jeugdigen
de meerderheid is verwezen door de huisarts voor de inzet van specifiek specialistische GGZ. Van het
aantal jeugdigen ontving circa 40% al regionale of lokale jeugdhulp. Op deze manier konden we als
gemeente vinger aan de pols houden. Ook zijn we nagegaan op welke wijze we overbruggingszorg
konden inzetten om de jeugdigen te ondersteunen.
In de tussentijd is een aanpak op het verkorten van de wachtlijsten uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat
in het laatste kwartaal 2021 het aantal jeugdigen op de wachtlijst is gedaald van 43 naar 26 jeugdigen
Ook is het aantal weken wachttijd gedaald van 29 weken naar 15 weken

Vervolg
De afgelopen periode hebben we intensief samen gewerkt met de zorgaanbieders om alle
randvoorwaarden voor de start van wachtlijstbemiddeling op de Zorgbemiddelingstafel-E te regelen. En
met succes, want op 1 februari is deze tafel van start gegaan. Aanbieders en onze gemeente bespreken
wekelijks (met toestemming van het gezin) jeugdigen die niet snel genoeg door de betreffende
zorgaanbieder hulp krijgen. Gezamenlijk wordt onderzocht en bepaald op welke wijze de jeugdige de
benodigdehulp krijgt.
Daarnaast zijn diverse activiteiten in gang gezet om structurele verbeteringen, ook op andere percelen
door te voeren. Hierover wordt u in de loop van dit jaar nader geïnformeerd

We gaan ervanuit hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen raadstoezegging met ID
2799 als afgedaan
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