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Onderwerp:
Aanvullend subsidieverzoek SMWO 2019

Voorstel/alternatieven


De functie casemanagement in complexe gezinssituaties bij SMWO te beleggen en
hiervoor in 2019 eenmalig € 17.145,- beschikbaar te stellen.



Het SWVO te verzoeken de ontwikkelingen in 2019 nadrukkelijk te monitoren, zodat
verantwoord kan worden waarvoor de middelen zijn ingezet en er onderbouwing is
voor de hoogte van de (waarschijnlijk) structurele financiering vanaf 2020.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
De functie casemanagement in complexe gezinssituaties werd voor 2015 door Bureau
Jeugdzorg (BJZ) gedaan. Na de decentralisatie van de jeugdzorg is deze functie niet
eenduidig bij een partij belegd. In de praktijk wordt deze functie nu ingevuld door SMWO
(Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio), maar hiervoor zijn tot nu
toe geen afspraken in het subsidiecontract gemaakt en deze casussen kosten meer tijd dan
niet-complexe casussen. Daarnaast schrijft de Jeugdwet voor dat per januari 2019
professionals die met jeugd werken geregistreerd moeten zijn in het Kwaliteitskader Jeugd.
Deze functie is op dit moment niet geborgd; het ontbreekt SMWO aan voldoende expertise
en financiële middelen om hierin adequaat te faciliteren. Begin november 2018 heeft het
SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio) een aanvullend
subsidieverzoek ontvangen waarin de financiële gevolgen zijn uitgewerkt. Voor het
casemanagement in complexe gezinssituaties is 4,5 fte extra nodig in de Oosterschelderegio
(de Bevelanden en Schouwen-Duiveland). SMWO heeft bij de berekening van de kosten
optimaal gebruik gemaakt van haar eigen positief resultaat en efficiencyvoordelen. De extra
subsidie voor de Bevelanden betreft € 241.326,-.
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Wettelijke grondslag
Jeugdwet

Inhoud extern advies


Door deze functie bij SMWO neer te leggen zijn alle niveaus van casemanagement in
het vrijwillig kader in één hand.
Door deze functie bij SMWO neer te leggen borgen we de doorgaande lijn van
hulpverlening in een gezin, dat wil zeggen van de lichtere niveaus A en B tot en met
niveau C, waardoor alle niveaus van casemanagement in het vrijwillig kader in één
hand zijn: ‘Eén gezin, één plan’. Dit heeft als voordeel dat er gemakkelijk kan worden
op- en afgeschaald tussen de niveaus en dat er minder wisseling van zorgaanbieder
in een gezin is. Door in het preventieve veld, wat SMWO is, te investeren besparen
we op de vele malen duurdere (geïndiceerde) jeugdhulp.



De Jeugdwet schrijft voor dat per januari 2019 professionals die met jeugd werken,
geregistreerd moeten zijn in het Kwaliteitskader Jeugd.
Dit betekent dat er moet geïnvesteerd worden in kennis en kwaliteit bij de betreffende
medewerkers (SKJ-registratie). Sinds 2015 heeft SMWO dit opgevangen in haar
eigen bedrijfsvoering middels de inzet van innovatie- en projectgelden, maar dat is
geen structurele oplossing voor dit vraagstuk.



Omdat het nieuwe afspraken betreft is monitoring van belang.
Het betreft afspraken die een relatie hebben met de jeugdhulp. Hoe groot de omvang
is van het casemanagement in complexe gezinssituaties, is nog geen vaststaand
gegeven. Het beroep is ook afhankelijk van de vele ontwikkelingen in het sociaal
domein. Daarom zal SWVO in de subsidiebeschikking een flexibele financiering
expliciet in de voorwaarden opnemen (80% bevoorschotting en 20% op basis van
nacalculatie). Op deze wijze kan helder naar gemeenten worden verantwoord hoe de
aanvullende subsidie is besteed.

Resultaat horen
Het beoogde resultaat is het faciliteren en borgen van de functie casemanagement in
complexe gezinssituaties.

Belangenafweging
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat SMWO zich bezig houdt met casemanagement
zwaarder dan niveau C (geen vrijwillig kader, veiligheidsrisico’s). In deze gezinssituaties is
het de taak van Intervence om het casemanagement te voeren. Intervence kampt echter met
wachtlijsten en in de praktijk komt het nu soms voor dat SMWO, in afwachting van
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opschaling naar Intervence, het casemanagement blijft voeren in deze gezinssituaties omdat
ze de casus ‘niet kwijt kunnen’. Hierover wordt reeds actie ondernomen richting Intervence.

Motivering
N.v.t.

Financiële gevolgen
De extra subsidie voor de Bevelanden betreft € 241.326,-. Deze wordt op basis van
inwoneraantal verdeeld. Voor Noord-Beveland betekent dit € 17.145,-.
Voorgesteld wordt dit bedrag bij te ramen via de Berap op het budget van het
Maatschappelijk Werk.

Mogelijke risico’s
Indien we SMWO niet faciliteren, kan het SMWO niet langer het casemanagement in
complexe gezinssituaties uitvoeren. Er ontstaat dan onduidelijkheid over welke organisaties
het casemanagement op zich (kunnen) nemen. Ook in deze situatie zal het oppakken van
casemanagement (niveau C) een financiële investering vragen.
Mede gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt (steeds meer zorgaanbieders hebben
moeite om over voldoende personeel te beschikken), is dit geen wenselijk scenario.

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d. 14 februari 2019.
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