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ONDERWERP 

 
Incidenteel beschikbaar stellen van € 62.000,- voor de pilot generalisten in het kader van de 
decentralisatie Jeugdzorg in 2014. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Deze decentralisatie 
van de jeugdzorg is een majeure overheveling van taken. Uw gemeenteraad heeft op 30-05-2012 
de uitgangspuntennotitie decentralisatie Jeugdzorg vastgesteld. In deze notitie is opgenomen dat 
de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert een pilot generalisten starten als voorbereiding op de 
decentralisatie van de jeugdzorg. 
 
Pilot generalisten:  
De pilot generalisten is gestart in november 2012 en ondergebracht bij het Centrum voor jeugd en 
gezin (CJG).  Het doel is hulpverlening voor ouders en kinderen integraal te organiseren zodat 
ouders en kinderen eerder en sneller geholpen worden. Uiteindelijk dient de inzet van zware 
jeugdzorg te verminderen (lange termijn resultaat). Inhoud van de pilot: een team van jeugd-en 
gezinswerkers werkt vanuit het CJG met ouders en kinderen. Zij zijn hulpverlenend met als 
basishouding werken vanuit ouderperspectief, inzetten op eigen kracht van mensen en inzetten 
informele netwerken. Men werkt op scholen en in instellingen voor kinderopvang. Doel is dat ze 
eerder en sneller ouders ondersteunen. Ook halen ze specialistische hulp erbij als dat nodig is. De 
pilot heeft voor 2013 subsidie van de Provincie Limburg gekregen.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Evaluatie 
De periode november 2012 t/m juni 2013 van de pilot is tussentijds geëvalueerd, het verslag 
daarvan is op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. Samengevat geeft dit het volgende beeld:  

• Hulpverleners kunnen breed en integraal hulp geven  
• Scholen zien dat ouders en kinderen eerder en sneller geholpen worden 
• Inzetten op eigen kracht en aanspreken van het eigen netwerk doet er toe maar is lang 

niet gemakkelijk, vraagt om bewustwording 
• Niet alle ouders zijn bereid het eigen netwerk om hulp te vragen, dit vraagt meer tijd om 

ouders te mobiliseren. Als het eigen netwerk wel wordt gevraagd is dit ondersteunend 
• Inzetten op informele netwerken is groeiend bij de professionals 
• (V)echtscheidingen veel voorkomend 
• Doorwijzen lijkt minder, intensiteit van 2e lijn lijkt minder, harde cijfers ontbreken nog 
• Door anders te werken kan een deel van de zorgmeldingen naar BJZ (betreft cases waarbij 

men zich zorgen maakt over de veiligheid van het kind) voorkomen worden 
• Soms behoefte aan andere inzet van zwaardere jeugdzorg wat beperkt mogelijk is vanwege 

huidige wet- en regelgeving. 
• Er is vraag bij met name scholen om aan te kunnen sluiten bij de pilot, echter de huidige 

formatie voorziet hier niet in. 
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Geconcludeerd kan worden dat de opbrengsten positief zijn. Er is nog veel werk te doen maar de 
eerste 8 maanden van de pilot laten zien dat de ingeslagen weg een goed fundament biedt voor de 
inrichting van integrale jeugdhulp.  

 
 

 
Visienota en toekomstmodel voor de jeugdhulp 
Ondertussen is in de regio een Visienota en toekomstmodel voor de jeugdhulp opgesteld. Deze 
Visienota is bij afzonderlijk voorstel aan uw raad voorgelegd ter vaststelling.  
In dit toekomstmodel zijn jeugd-en gezinsteams opgenomen als centrale spil in de toekomstige 
jeugdhulp. Ervaringen uit de pilot hebben hieraan voeding gegeven, evenals ervaringen en 
inzichten uit andere regio’s. Het idee is het huidige basisteam (als in de pilot) vanaf 2015 uit te 
breiden met ambulante functies van de huidige 2e lijns jeugdzorg. Hiermee krijgt het team jeugd-
en gezinswerkers meerdere deskundigheden in het team en vindt er een verschuiving plaats van de 
inzet van hulpverlening van zwaar naar meer voorliggend. Dit is niet alleen beter voor ouders en 
kinderen, maar heeft ook een substantieel kostenbesparend effect. Dit is essentieel omdat 
gemeenten vanaf 2015 een budget voor de jeugdzorg krijgen wat met 15% gekort wordt (korting 
wordt gefaseerd in drie jaar doorgevoerd). 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Verlenging van de pilot 
Wij willen de pilot verlengen voor het jaar 2014. Dit geeft continuïteit in de planvorming naar het 
nieuwe toekomstmodel. Tevens geeft dit de mogelijkheid om in 2014 nog meer ervaring op te doen 
en het huidige basisteam stapsgewijs uit te bouwen naar het nieuwe toekomstmodel. 
De huidige partners moeten in oktober duidelijkheid hebben over de verlenging in 2014 vanwege 
de personele bezetting in de teams jeugd-en gezinswerkers (verlenging tijdelijke contracten). 
 
In de reguliere begroting zijn onvoldoende middelen om de volledige pilot voor 2014 te financieren, 
er is een tekort van € 62.000,-. Er vallen extra middelen vrij vanuit de voorziening 
vennootschapbelasting bij het algemeen maatschappelijk werk. Een bedrag van € 105.653,- van 
het algemeen maatschappelijk werk komt in 2013 ten goede van het rekeningresultaat. 
Voorgesteld wordt € 62.000,- beschikbaar te stellen voor verlenging van de pilot generalisten in 
2014. Er wordt dan wel vooruit gelopen op de bestemming van het rekeningresultaat 2013. 
 
Een andere financiering is de reserve “sociaal maatschappelijke doeleinden”.  
De pilot generalisten voldoet aan de criteria voor de beschikking over de reserve “sociaal 
maatschappelijke doeleinden”. Het betreft beleidsveld WMO, de doelgroep is jongeren van 0-23, 
het is een experimentele projectmatige inzet. In de reserve “sociaal maatschappelijke doeleinden” 
resteert na een eventuele uitgave van € 62.000,- een bedrag van € 745.470,02. 
 
Een derde financiering is de € 62.000,- ten laste te brengen van de post onvoorzien 2013 en 2014. 
Voor 2013 is nog een budget van € 13.845 en voor 2014 € 62.403 beschikbaar.  
 
Structurele financiering zal vanaf 2015 uit de dan beschikbare middelen voor de jeugdhulp komen. 
Op dit moment is het historisch budget voor de gemeente Weert geraamd op  
€ 9.700.000,-. Dit is niet het bedrag wat de gemeente Weert daadwerkelijk zal ontvangen in 2015. 
Het exacte bedrag wordt bekend middels de meicirculaire van 2014.  
 
 

COMMUNICATIE 
Na uw instemming zal gecommuniceerd worden met de partners van de pilot generalisten. 
 
 

EVALUATIE 
De pilot generalisten zal in december geëvalueerd worden. Op dit moment is een tussenevaluatie 
beschikbaar. Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.  
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ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  Volgens de SP is het onderwijs niet meegenomen bij deze pilot en de SP vraagt 

zich af of dat in het vervolg wel kan. Wanneer zorg pas na 6 weken plaats kan 
vinden kan het kind daarvan de dupe worden. Het CDA geeft aan het een prima 
project te vinden waarmee moet worden doorgegaan. De PvdA is positief over 
de pilot. De VVD vindt het een prima project maar zet vraagtekens bij de 
financiering. WL vindt het een prima project en stemt in met de financiering. 
D66 geeft aan dat met het project doorgegaan kan worden en is het eens met 
de financiering. 

 

 
 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Instemmen met het voorstel om incidenteel € 62.000 ten laste te brengen van de algemene 
middelen voor verlenging van de pilot generalisten in 2014. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000884 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
incidenteel € 62.000,- beschikbaar te stellen voor de pilot generalisten in 2014 ten laste van de 
algemene middelen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


