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Nummer : 246353
Datum  : 7 januari 2020 
Onderwerp : Gewijzigde bestuursopdracht aanpak tekort jeugdhulp 

Inleiding  
Over het jaar 2019 wordt een extra tekort van ruim € 1,6 miljoen voorzien op de kosten jeugdhulp. Dit ten 
opzichte van de begroting 2019 waarin al rekening was gehouden met een stijging van de kosten van bijna 
€ 1 miljoen. We hebben een bestuursopdracht 'aanpak tekort jeugdhulp' opgesteld (zaak 227600) en deze 
in november consulterend aan uw raad voorgelegd. Hierop is een amendement ingediend, genaamd 
Transformatie Sociaal Domein. De strekking van het amendement is dat de bestuursopdracht zodanig 
wordt aangescherpt dat:
• het resulteert in het terugdringen van de tekorten in de jeugdzorg
• concrete beleidsdoelen worden opgeleverd om dat te bereiken, inclusief doorrekeningen.
Tevens wordt er een Taskforce ingericht bestaande uit een afvaardiging van de gemeenteraad in 
combinatie met ambtelijke ondersteuning en de portefeuillehouder.

Op basis van het amendement is de bestuursopdracht aangepast. Deze treft u als bijlage bij deze 
raadsbrief aan. Ook de opdrachtformulering voor de benodigde externe expertise is als bijlage bijgevoegd.

De planning ziet er op hoofdlijn als volgt uit:
• Een eerste analyse tot en met september 2019 is gemaakt op basis van het beschikbare deel van de 
cijfers jeugdhulp. Wat hier nog niet inzit, zijn gegevens van een aantal grote jeugdzorgaanbieders en 
organisatiekosten. De analyse kunnen we eind februari 2020 compleet maken. 
• In de tussentijd vergelijken we onderzoeksrapporten van andere gemeenten en de visitatiecommissie 
VNG. Hier halen we rode draden uit die ook voor onze gemeente te gebruiken zijn om te weten waar onze 
invloed zit.
• Met de gegevens die we opgehaald hebben, voeren we gesprekken met de uitvoerend medewerkers, 
beleidsmedewerkers en partners om te verifiëren en nader in te kleuren.
• We laten deze aanpak toetsen door een extern expert, die ook meewerkt aan het ramen van realistische 
kostenreductie per maatregel.
Op basis hiervan verwachten we eind maart een overzicht gereed te hebben van acties en geraamde 
kostenbesparingen. De resultaten van het plan van aanpak tekort jeugdhulp worden meegenomen in de 
bestuursopdracht 'creëren budgettaire ruimte' en vervolgens in de kadernota 2021.

Kernboodschap
Het dekkingstekort op de jeugdhulp wordt aangepakt op basis van de aangepaste bestuursopdracht 
'aanpak tekort jeugdhulp'.

Consequenties
1.1 De bestuursopdracht is aangescherpt
De beoogde resultaten van de uitvoering van de bestuursopdracht zijn:
• Een rapportage over de oorzaken van de stijgende tekorten;
• Een overzicht van opties waarmee de uitgaven verminderen op basis waarvan de gemeenteraad 

keuzes kan maken;
• Uitwerking in een concreet actieplan met een planning en een beoogd financieel resultaat waarin de 

gekozen opties om het tekort jeugdhulp aan te pakken zijn verwerkt.
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1.2 De bestuursopdracht aanpak tekort jeugdhulp wordt periodiek besproken in de op te richten 
Klankbordgroep
Het Presidium heeft besloten een Klankbordgroep te vormen waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn 
voor de bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte en voor de bestuursopdracht aanpak tekort jeugdhulp. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan verzoek in het amendement tot het oprichten van een Taskforce'.

Communicatie
De adviesraad sociaal domein wordt tegelijkertijd via mail op de hoogte gesteld van de bestuursopdracht 
'aanpak tekort jeugdhulp'.

Vervolg
De uitvoering van de bestuursopdracht aanpak tekort jeugdhulp wordt periodiek besproken in de 
Klankbordgroep.
De resultaten van het plan van aanpak tekort jeugdhulp worden meegenomen in de bestuursopdracht 
'creëren budgettaire ruimte' en vervolgens in de kadernota 2021.

Bijlagen
1. Aangepaste bestuursopdracht aanpak tekort jeugdhulp
2. Opdrachtformulering externe expertise

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den Heuvel
Secretaris

G.C.G.M. Rabelink
Burgemeester
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