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Motie versnelling transformatie Jeugdhulp Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op vrijdag 11 november 2022, gelezen hebbende 
de begroting 2023

Constaterende dat:
 De transformatie van de Jeugdhulp acht jaar geleden is ingezet met de decentralisatie van Rijk 

naar gemeenten;
 Er sinds die tijd in Zwolle veel geprobeerd is om de transformatie vorm te geven: er wordt 

ingezet wordt op preventieve interventies, het versterken van de sociale basis, intensivering van 
de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en het verbeteren van de integrale 
gezinsaanpak;

 Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp in Zwolle sinds 2015 ongeveer gelijk blijft 
(rond de 3.500);

 Het maar moeizaam lukt om het aantal maatwerkvoorzieningen terug te dringen;
 De kosten hierdoor blijven stijgen (van 31 mjo. naar 43 mjo.);
 Er daardoor sprake blijft van grote financiële tekorten;
 Er gemeenten in het land zijn die er wel in slagen de transformatie van de Jeugdhulp vorm te 

geven en daardoor geen financiële tekorten kennen.

Van mening dat:
 Er zorgen zijn over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de Jeugdhulp in Zwolle;
 Een versnelling nodig is om de transformatie van de Jeugdhulp vorm te geven;
 Er mooie resultaten worden geboekt door gebruik te maken van succesvolle methoden zoals de 

doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden;
 Deze succesvolle methoden slechts mondjesmaat worden toegepast en daardoor beperkt effect 

hebben op de gewenste transformatie;
 Versnelling en uitbreiding van de succesvolle interventies nodig is om de transformatie van de 

Jeugdhulp te versnellen.

Verzoekt het college:
 Een routekaart te ontwikkelen waarmee versnelling wordt aangebracht aan de transformatie van 

de Jeugdhulp en waarin duidelijk wordt op welke wijze en met welke middelen/instrumenten 
deze versnelling gerealiseerd gaat worden;

 Hierbij te kijken naar bewezen effectieve methodes in Zwolle en in het land;
 Met een plan van aanpak naar de raad te komen om bewezen effectieve methodes groot uit te 

rollen zodat de (financiële) impact ervan groter wordt;

 De routekaart aan te bieden bij de perspectiefnota van 2024.
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