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Passende beschikkingsduur Jeugd 

Geachte wethouder, 

Graag breng ik het onderwerp passende beschikkingsduren in de Jeugdwet onder 
uw aandacht. Aanleiding is het besluit dat ik onlangs heb genomen om de Wet 
langdurige zorg (Wlz) op dit moment niet open te stellen voor jongeren met een 
psychische stoornis'. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel om de Wlz open te stellen voor 
volwassenen met een psychische stoornis heeft de Tweede Kamer het 
amendement Bergkamp c.s.2  aangenomen, waardoor vanaf een nader te bepalen 
tijdstip ook jongeren met een psychische stoornis toegelaten zouden kunnen 
worden tot de Wlz. De behoefte aan continue en stabiele zorg van deze jeugdigen 
met complexe psychische problematiek was daarbij voor de Tweede Kamer een 
belangrijk argument. Aan dit amendement had de Tweede Kamer drie 
voorwaarden verbonden: inzicht in de aard en omvang van de doelgroep, de 
uitvoerbaarheid en de financiële consequenties (met als uitgangspunt budgettaire 
neutraliteit). Op basis van een intensieve verkenning heb ik geconcludeerd dat 
niet aan de randvoorwaarden voldaan kan worden. Met name kan niet voldaan 
worden aan de voorwaarde op voorhand zicht te hebben op de omvang en aard 
van de doelgroep - al onze gezamenlijke inspanningen daartoe ten spijt. Hierdoor 
is ook onvoldoende zicht op de uitvoerbaarheid en de financiële consequenties. 
Deze groep jongeren blijft derhalve, net als nu, aangewezen op zorg vanuit de 
Jeugdwet. 

Omdat deze jeugdigen vaak een stoornis hebben van langdurige aard wil ik graag 
een urgent beroep op u doen het toegangsproces binnen uw gemeente zo in te 
richten dat beschikkingen worden afgegeven voor een langere termijn die recht 
doen aan de situatie van de jeugdigen en hun gezin en die aan te passen zijn aan 
de levensloop van de jeugdige. 

Kenmerk 
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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1  Kamerstukken II 2021-2022, 34104, nr. 344 
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Sinds de transitie in 2015 hebben gemeenten hun taken en verantwoordelijkheden Kenmerk 

voortvarend opgepakt. Ik zie bevlogen professionals en bestuurders in uitvoering 	3289229-1020783-] 

en beleid die zich elke dag inzetten om samen de zorg voor deze groep jongeren 
beter te maken. Ik zie dat veel zaken op veel plaatsen goed gaan. Maar er 
bereiken mij ook signalen dat nog niet alle jongeren die te maken hebben met een 
levenslange en levensbrede zorgvraag (ook wel Triple L genoemd, waaronder 
jongeren met psychische aandoeningen) passende zorg met een voor hen 
passende beschikkingsduur krijgen. Hierbij vraag ik uw aandacht voor dit laatste 
punt: de duur van de beschikkingen. 

Veel gemeenten verstrekken reeds beschikkingen met een langere termijn voor 
jeugdigen en gezinnen met een langdurige zorgvraag. Kortdurende beschikkingen 
leveren immers voor deze doelgroep onzekerheid op en het regelmatig opnieuw 
doorlopen van het toegangsproces is voor hen zeer belastend. Daarnaast ervaren 
alle betrokkenen (gezin, zorgaanbieders en gemeente) bij langer durende 
beschikkingen minder administratieve lasten. Het is aan gemeenten zelf om te 
sturen op de beschikkingsduur en ik heb er vertrouwen in dat zij dit doen. Ik 
ontvang echter ook signalen van jeugdigen en hun gezinnen en 
belangenbehartigende organisaties dat gemeenten in sommige gevallen nog 
steeds een kort durende indicatie afgeven aan jeugdigen wier problematiek 
blijvend is. Tijdens het commissiedebat GGZ/Maatschappelijke opvang 
/Suïcidepreventie van 9 november jl. is hier aandacht voor gevraagd vanuit de 
Tweede Kamer. In dit debat heb ik toegezegd om een appèl op gemeenten te doen 
om beschikkingen met een meer passende duur af te geven. Met deze brief richt 
ik mij dan ook rechtstreeks tot u als verantwoordelijke wethouder om hier gehoor 
aan de geven. 

Juridisch gezien bestaan geen belemmeringen om langdurige beschikkingen af te 
geven. Langdurige beschikkingen betekenen uiteraard niet dat u niet kunt sturen 
op inhoud en omvang van de beschikking. Zoals u weet is het college altijd 
bevoegd tussentijds zorgvuldig en in samenspraak met de jeugdige, het gezin en 
de betrokken hulpverleners te onderzoeken of de voorziening nog passend en 
toereikend is. Dit is voor pgb's ook expliciet in de wet vastgelegd (artikel 8.1.3 
Jeugdwet). 

Vanuit het ministerie van VWS kunnen wij u indien gewenst ondersteunen. De 
afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgebracht met handvatten voor het 
organiseren van de toegang in algemene zin en specifiek voor de doelgroep 
jeugdigen met een levenslange en levensbrede aandoening. In 2022 wordt een 
rapport uitgebracht door Significant met een omschrijving van de aard en omvang 
van deze groep jongeren, zodat deze groep beter herkend en erkend kan worden. 
Het rapport bevat ook goede voorbeelden uit de gemeentelijke toegangspraktijk. 
Daarnaast wordt in 2022 gestart met een leerkring rondom de Triple L doelgroep. 
Gemeenten voeren in deze leerkring de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool 
(ZET) uit. De ZET geeft zicht op de lokale situatie en kijkt naar de route die 
inwoners doorlopen om de juiste hulp te ontvangen. In het kader van de leerkring 
onderzoeken de gemeenten specifiek enkele Triple L casussen. In de leerkring 
worden vervolgens de inzichten en ervaringen gedeeld, worden verbeterplannen 
per gemeente opgesteld en worden de rode draden opgehaald voor kennisdeling 
op landelijk niveau. Het verlengen van de beschikkingsduur kan als verbeterpunt 
opgenomen wanneer uit de ZET blijkt dat dit nodig is. De plannen voor de 
leerkring worden op dit moment ontwikkeld. De Inspectie Toezicht Sociaal Domein 
en het Nederlands Jeugd Instituut begeleiden de Leerkring en het uitvoeren van 
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de staatssecr 	ris 	olksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

Paul Blokh 

de ZET. Ik nodig u van harte uit om deel te nemen aan deze leerkring. U kunt uw 	Kenmerk 

interesse (vrijblijvend) doorgeven aan het ministerie via het volgende emailadres: 	3289229-1020783-3 

dienstpostbusD3-Publieksvragen(aminvws.n1 o.v.m. Leerkring Triple L. 

Ik wil u alvast danken voor uw inzet voor jeugdigen en gezinnen met een 
langdurige zorgvraag. 

Hoogachtend, 
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