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Geachte mevrouw, meneer, 

 

De vraag naar jeugdhulp in Almere lijkt in 2016 groter te zijn dan het beschikbare 

gemeentelijke budget, blijkt uit de van aanbieders ontvangen prognosecijfers. Er zijn 

zorgen over het gebruik van jeugdhulp in relatie tot de beschikbare middelen voor 

dit jaar. De gemeente Almere ziet zich daarom genoodzaakt de toegang met 

betrekking tot de jeugd-ggz en residentiële jeugdhulp aan te passen. In deze brief 

leest u hier meer over.  

 

Voor ambulante jeugdhulp, pleegzorg en gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)  

gelden deze aanpassingen niet.  

 

Alleen directe hulp bij crisis of ernstige problemen 

Almeerse jeugdigen kunnen in de resterende maanden van 2016 alleen 

gebruikmaken van jeugd-ggz of residentiële jeugdhulp bij: 

 

a. crisis (situaties die levensbedreigend zijn of die de veiligheid van een jeugdige  

in het geding brengen); 

b. een door een kinderrechter opgelegde maatregel; 

c. andere situaties die directe inzet van jeugdhulp noodzakelijk maken. 

 

Alle geboden hulp die buiten deze omschrijvingen valt, is voor eigen rekening. 

Deze aanpassing vervalt per 1 januari 2017.  

 

Wat vragen wij van u? 

1. Staat een Almeerse jeugdige op uw wachtlijst of wordt een jeugdige naar u 

verwezen door een erkende verwijzer? Dan weegt u vanuit uw professionele 

oordeel en verantwoordelijkheid af of er sprake is van een van de hierboven 

genoemde situaties (a, b of c).  

2. Is dat het geval? Dan meldt u dit dezelfde dag bij de gemeente Almere via  

de beveiligde uploadomgeving (https://almerekracht.almere.nl/upload_jw_wmo).  

In het format voor jeugd-ggz [“Indeling generiek product 2016”] vult u alle 

gegevens van de jeugdige in. In de toegevoegde kolom ‘Toelichting’ vermeldt u 

in twee zinnen de reden dat u de jeugdige in zorg neemt. In het geval van situatie 

c geeft u in diezelfde kolom een korte toelichting op de noodzaak om direct 

jeugdhulp in te zetten. Voor residentiele jeugdhulp levert u via dezelfde 

uploadvoorziening een bestand aan met het BSN van de betreffende jeugdige, 

een korte motivatie, en naam en telefoonnummer van de contactpersoon binnen 

de organisatie.  

3. Bij situaties a en b kunt u direct starten met het bieden van hulp. Bij situatie c 

wacht u op een individueel akkoord van de door de gemeente gemandateerde 

deskundige. Na dit akkoord bent u verzekerd dat de geboden hulp wordt 

vergoed.  
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Als de registratiegegevens daartoe aanleiding geven, onderzoeken wij nader in 

hoeverre aanbieders op een verantwoorde manier uitvoering geven aan de tijdelijke 

aanpassing. 

  

2017  

Over de beschikbare budgetten voor 2017 krijgt u binnenkort meer informatie. De 

gemeenteraad spreekt de komende weken over de budgetten voor volgend jaar.  

 

Voor de langere termijn is er een fundamentele verandering voorzien. Samen met u 

werkt de gemeente aan een beweging om zwaardere zorg waar mogelijk af te bouwen 

en meer in te zetten op lichtere vormen van hulp en op preventie. Ook zetten we in 

op een goede toegang tot jeugdhulp, zodat jeugdigen en gezinnen de hulp krijgen die 

simpelweg nodig en passend is.  

 

Verwijzers 

Verwijzers ontvangen een kopie van deze brief, zodat zij geïnformeerd zijn over de 

tijdelijke aanpassing. 

 

Zelf nog vragen? 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u kijken op 

https://almerekracht.almere.nl waar een vraag-en-antwoordlijst staat. Mocht u 

andere vragen hebben, dan kunt deze stellen via jeugdhulp@almere.nl. U ontvangt 

dan zo snel mogelijk een reactie. 

 

Hoogachtend,  

 

burgemeester en wethouders van Almere,  

namens hen,  

 

 

 

M. Rengelink 

Directeur Dienst Sociaal Domein 


