
 

MOTIE – M.11.2

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 2 juli 2020
Agendapunt 10 RV Breed Spectrum Aanbieders Jeugdzorg

Onderwerp: Transformatie BSA Jeugdzorg

Overwegende dat:
 In 2019 zeven gemeenten in de regio Amersfoort een meerjarig partnerschap zijn 

aangegaan met zeven grote jeugdhulp zorgaanbieders, waarbij in de afgelopen 1,5 jaar is 
gebleken dat het aantal jeugdigen en de zwaarte van de problematiek substantieel hoger 
lag dan was ingeschat bij het opstellen van het budgettair kader.

 De afgelopen transformatieperiode niet heeft geleid tot een effectieve samenwerking tussen 
de Breed Spectrum Aanbieders.

 Zij bij de nieuwe samenwerking een verantwoordelijkheid hebben voor verbetering van de 
kwaliteit en de betaalbaarheid van de jeugdhulp;

 In dit voorstel ligt een plan van Aanpak om de samenwerking en de transformatie beter 
vorm te geven. 

 Er wordt gevraagd in te stemmen met een incidentele budgetverhoging van in totaal € 
570.900 voor de taakopgave Breed Spectrum voor de jaren 2019-2022 waarmee ook de 
organisatie van de transformatie gedekt wordt;

 De Breed Spectrum aanbieders een ambitieus transformatieplan en aanvullende toezicht-
afspraken hebben opgesteld. Deze afspraken zijn nog niet uitgewerkt en vastgelegd.  

 In het transformatie plan enkele keren gesproken wordt over een nieuw in te richten cockpit 
met specifieke genoemde parameters die alle relevante gegevens (met ICT) kan 
presenteren; Gegevens over wachttijden voor zorg met verblijf zijn nu niet beschikbaar. 

 Er voor de verbetering van de samenwerking een stuurgroep gevormd wordt. Deze 
stuurgroep een uiterst ingewikkelde taak krijgt.  Zij hebben de financiële 
verantwoordelijkheid terwijl de samenwerking de komende jaren onder druk komt zou 
kunnen komen te staan als gevolg van het gezamenlijk dragen van kosten en opbrengsten;

 Door de inrichting van de nieuwe project organisatie de overhead tijdelijk fors toeneemt;
 De betrokken gemeenten als opdrachtgever eindverantwoordelijk blijven voor zinnige en 

zuinige zorg die voor de jeugd in de regio Amersfoort beschikbaar is..
Roept het college op:

 de raad in de tweede helft 2020 te informeren over de definitieve overeenkomst BSA 



 
Jeugdzorg.

 en vervolgens halfjaarlijks mede op basis van de in het plan genoemde cockpit en 
parameters te informeren over het proces, de inhoud en de resultaten van de 
samenwerking.

 er op toe te zien dat de optelsom van de overhead van de afzonderlijke organisaties en 
de projectorganisatie tot een minimum wordt teruggebracht;

 alles te doen om te voorkomen dat de raad binnen enkele jaren opnieuw met een tekort 
bij de BSA aanbieders wordt geconfronteerd.



En gaat over tot de orde van de dag.
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