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Inleiding
In 2015 heeft de gemeente er een groot takenpakket bijgekregen op het gebied van jeugdhulp, 
maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Bij de decentralisatie van taken heeft het Rijk 
alvast flinke efficiencykortingen toegepast. De gedachte was dat de lokale overheid beter in staat is vroeg 
te signaleren waar hulp nodig is, waardoor minder dure trajecten toereikend zijn. Door een integrale 
aanpak, het inzetten van het eigen netwerk van inwoners en het versterken van voorliggende, algemene 
voorzieningen, zouden de alsmaar groeiende zorgkosten kunnen worden ingeperkt. De realiteit is dat de 
gemeente Schouwen-Duiveland vanaf de start te maken heeft met een fors oplopend tekort op de 
jeugdhulp. De eerste jaren hebben we deze tekorten kunnen opvangen. We zien echter de 
overschrijdingen op de jeugdhulp toenemen. In september 2019 is vanuit de Zeeuwse Inkooporganisatie 
Jeugdhulp een prognose jeugdhulp 2019 gedaan, waaruit een voorzien tekort blijkt van 1,9 miljoen euro 
ten opzichte van de begroting 2019.  

De gemeenteraad heeft in 2016 het Integraal Dienstverleningsmodel en twaalf richtinggevende 
principes (kenwaarden) vastgesteld. Ze liggen ten grondslag aan de invulling van nieuwe werkwijzen als 
een integrale toegang en de beleidsregierol. Ze zijn ook richtinggevend voor de vijf maatschappelijke 
resultaten, vastgesteld in de nota Sturen op Maatschappelijke Resultaat. In aansluiting daarop is ook 
een uitvoeringsagenda Transformatie Sociaal Domein vastgesteld, want we hebben niet alleen te 
maken met een transitie maar ook een transformatie. 
We hebben onze ambities vertaald in twaalf richtinggevende principes. Niet alleen om het anders te doen, 
maar ook omdat we de nieuwe taken met minder geld moeten uitvoeren. Hierin werken we samen met 
andere gemeenten en organisaties (ketenintegratie/ netwerkorganisatie). We willen zo efficiënt mogelijk 
onze taken organiseren en met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk bereiken. De kernwaarden, 
richtinggevende principes en maatschappelijke resultaten zijn door de raad vastgesteld in 2016/2017 en 
geven nog steeds voldoende houvast om richting te geven aan de transformatieopgave binnen het sociaal 
domein. De ingezette en gewenste beweging is dat we aansluiten op wat er in de samenleving gebeurt en 
wat onze inwoners motiveert en beweegt. De nota's integraal dienstverleningsmodel en sturen op 
Maatschappelijk Resultaat vormen hiervoor basis. 

Onze kernboodschap is “Iedereen doet mee en draagt een steentje bij!”. Onze uitgangspunten binnen het 
sociaal domein zijn:

 Twaalf kernwaarden en richtinggevende principes
o Mens centraal
o Eigen kracht binnen een netwerksamenleving (zelfredzaamheid)
o Keuzevrijheid
o Inclusieve samenleving 
o Preventie en vroegsignalering
o Oplossingsgericht vanuit een integrale aanpak
o Gemeente is beleidsregisseur
o Innovatief / buiten gebaande paden
o Ketenintegratie /netwerkorganisatie
o Lokaal en privaat
o Resultaatgericht /effectief sturen op het resultaat en effect, binnen de budgettaire kaders
o Efficiënt 

 Sturen op maatschappelijke resultaat
1. Jeugdigen groeien gezond en veilig op binnen het eigen gezin en kunnen hun talenten 

ontwikkelen zodat zij (financieel) zelfredzaam worden.
2. Mensen zitten fysiek en mentaal goed in hun vel, zij hebben veerkracht en voelen zich 

gezond.
3. Mensen met en zonder een beperking wonen langer zelfstandig thuis in een veilige en 

toegankelijke omgeving, indien nodig met ondersteuning.
4. Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp en hebben een sociaal netwerk dat zich 

kenmerkt door wederkerigheid waardoor ze zoveel mogelijk in staat zijn problemen zelf of 
binnen het eigen netwerk op te lossen.

5. Mensen participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een 
maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving.

 De gemeente als beleidsregisseur (sturingsvisie)
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2. Inhoudelijke specificatie

2.1 Probleem en achtergrondinformatie
De eerste jaren heeft de gemeente de tekorten op de jeugdhulp kunnen opvangen. De overschrijdingen 
nemen echter toe en de financiële situatie is niet langer houdbaar. Om de goede keuzes te maken in de 
aanpak hiervan, is het nodig goed zicht te hebben op de oorzaken van de stijgende uitgaven en wat 
consequenties zijn. En ook om te weten op welk aandeel in de kostentoename we als gemeente invloed 
kunnen uitoefenen en waar niet of maar beperkt. Verschillende invloeden binnen de jeugdhulpuitvoering 
maken dit lastig, zoals de wettelijke rol van externe verwijzers, kostprijsontwikkelingen en de beperkte 
invloed op het bepalen wat nodig is bij de inzet van jeugdhulp. Dit alles maakt het ingewikkeld om 
realistische verwachtingen uit te spreken in financiële zin.

Niet alleen de jeugdhulp laat oplopende tekorten zien. Ook bij de maatschappelijke ondersteuning 
(huishoudelijke hulp, vervoer en begeleiding) lopen de tekorten op. Dit wordt afzonderlijk van deze 
bestuursopdracht opgepakt binnen het actieplan begeleiding en nadere analyse op uitgaven Wmo. Op de 
doelstellingen voor de Participatiewet loopt al een inhoudelijk programma met duidelijke financiële kaders.

Met de bestuursopdracht ‘Aanpak tekort jeugdhulp’ wordt in de gemeente Schouwen-Duiveland een plan 
van aanpak opgeleverd waarmee de uitgaven worden teruggedrongen. We maken inzichtelijk hoe we de 
kosten terug kunnen dringen en/ of kunnen beheersen. Focus daarbij is dat er een duurzaam financieel 
perspectief is en ondersteuning beschikbaar blijft voor degenen die dit het hardst nodig hebben.

Bij de begrotingsbehandelingen 2020-2023 heeft de gemeenteraad het amendement ‘Transformatie 
Sociaal Domein’ aangenomen. De strekking van het amendement is dat de bestuursopdracht zodanig 
wordt aangescherpt dat het: 

 resulteert in het terugdringen van de tekorten in de jeugdhulp
 concrete beleidsdoelen oplevert (incl. doorrekeningen) om dat te bereiken

Tevens wordt er een Taskforce (werkgroep) ingericht bestaande uit een afvaardiging van de 
gemeenteraad in combinatie met ambtelijke ondersteuning en de portefeuillehouder.

De gevraagde aanscherping is verwerkt in deze bestuursopdracht.

2.2 Doelstelling en aanpak
De bestuursopdracht richt zich op het  ontwikkelen van een concreet plan van aanpak met acties voor de 
korte en middellange termijn, gebaseerd op de leidende principes. De acties zijn gericht op het 
terugdringen en/of beheersen van de uitgaven en dragen bij aan de gewenste transformatie. 

In de begroting zijn de volgende kosten opgenomen voor jeugdhulp (maatwerkvoorzieningen). Het 
beoogde doel van de bestuursopdracht is een onderbouwd plan van aanpak dat leidt tot een reductie op 
de geraamde kosten. 

Hoe pakken we het aan
1. Er wordt een inventarisatie uitgevoerd op verschillende onderzoeken die bij andere gemeenten zijn 

uitgevoerd (in ieder geval: Ede, Dronten, Kapelle, Vlissingen (rapport visitatiecommissie) om te 
achterhalen hoe de kosten op de jeugdzorg kunnen worden verminderd. We halen hier de rode draden 
uit die van toepassing zijn op onze situatie;

2. Er wordt een analyse uitgevoerd op de belangrijkste financiële en inhoudelijke indicatoren;
3. Met de gegevens die we opgehaald hebben, voeren we gesprekken met de uitvoerend medewerkers, 

beleidsmedewerkers en partners om de gegevens te verifiëren en nader in te kleuren, waarbij wordt 
doorgevraagd op de mogelijkheden die zij zien om de uitgaven terug te dringen;
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4. Dit resulteert in een plan van aanpak met concrete acties waaraan taakstellingen en businesscases 
zijn gekoppeld;

5. Laten toetsen van het plan van aanpak en ondersteuning bij het bepalen van reële financiële 
taakstellingen door een extern deskundige;

6. Een overzicht met concrete mogelijkheden ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad, 
inclusief de te verwachten besparingen;

7. Uitvoering geven aan de gemaakte keuzes.

Het plan van aanpak wordt geschreven aan de hand van drie lijnen:
A. Analyse
B. Toegang
C. Transformatie

Bij Analyse wordt de beschikbare data verzameld, geanalyseerd en geduid. Veel is al bekend door 
onderzoek bij andere gemeenten, we maken gebruik van deze inzichten door de rapporten van andere 
gemeenten en de visitatiecommissie sociaal domein VNG te beoordelen op toepasbaarheid voor onze 
gemeente.  
Bij Toegang wordt gekeken naar het indicatie- en verwijzingsproces. We doen nader onderzoek bij 
aanvragen voor verlenging van jeugdhulp. We combineren dit met het omzetten van productcodes 
vanwege het nieuwe Inkoopkader. We continueren de pilot Huisartsen en de pilot Intervence en blijven 
inzetten op samenwerking om meer inzicht en afstemming te krijgen op de verwijzingen door derden. 
Bij Transformatie wordt vanuit de reeds door de gemeenteraad vastgestelde leidende principes gekeken in 
hoeverre het jeugdbeleid, de uitvoering hiervan en de voorzieningen effectiever en efficiënter kunnen 
worden ingezet om de gewenste transformatie te ondersteunen.

2.3 Breder kader of programma, relatie met andere processen/projecten
De bestuursopdracht ‘Aanpak tekort jeugdhulp’ is een actie onder de bestuursopdracht ‘Creëren 
budgettaire ruimte’. Er zijn al projecten en acties in gang gezet om de uitgaven in het sociaal domein te 
beteugelen (zie raadsbrief Grip en sturing financiën sociaal domein, juni 2019). Deze acties worden 
opgenomen in de uitvoering van de bestuursopdracht ‘Aanpak tekort jeugdhulp’.  

2.4 Beoogde resultaten 
 
Resultaten
Aan de gemeenteraad worden keuzes voorgelegd die het dekkingstekort op de jeugdhulp verminderen. 

Resultaten
1. Een rapportage over de oorzaken van de stijgende uitgaven;
2. Een overzicht van opties waarmee de uitgaven verminderen op basis waarvan de gemeenteraad 

keuzes kan maken; 
3. 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.

2.5 Afbakening
De bestuursopdracht richt zich op het lokale beleid, de uitvoering en de integraliteit, de effectiviteit en de 
efficiëntie van voorliggende en individuele voorzieningen.

Buiten de scope valt:
- het functioneren van het Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland (bedrijfsvoering waaronder financieel 

management en contractmanagement);
- het inzichtelijk maken van het aanbod voorliggende en individuele voorzieningen;
- de rechtmatigheid van het lokale jeugdhulpbeleid en de uitvoering ervan;
- het onderzoeken van de effectiviteit en de efficiëntie van de regionale samenwerking.

Als in het onderzoek verbeterpunten naar boven komen over de bovenstaande punten, dan worden deze:
- meegenomen in het overzicht met opties en/of;
- opgenomen in het actieplan en/of;
- meegegeven aan andere (lopende) projecten en acties.
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3. De procesvoering

3.1 Rol van de gemeente
Het onderzoek en het opstellen van het samenhangende plan van aanpak vraagt een samenspel tussen 
meerdere medewerkers, zowel vanuit de toegang als vanuit beleid, het management, bestuur, adviesraad 
sociaal domein en ook de gemeenteraad (raadswerkgroep). Het gaat over de domeinen heen (jeugdhulp, 
Wmo en het raakt ook de Participatiewet en het minimabeleid). Het is daarom belangrijk hetzelfde beeld te 
hebben over het doel van het onderzoek, de resultaten en de weg ernaar toe. Het vraagt om een goede 
regievoering en duidelijke verantwoordelijkheden van alle betrokkenen.

3.2 Omgevingsanalyse, rolneming, partners en externe betrokkenen

Betrokkenheid interne partijen
De interne partijen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep sociaal domein. Wanneer nodig wordt 
aangesloten bij het portefeuillehouder overleg, worden bilaterale overleggen gepland en wordt aangesloten 
bij teamoverleg van beleid en het loket. Voor meerdere onderdelen, zoals het duiden van data en het 
bedenken van opties binnen het onderzoek, worden aparte bijeenkomsten georganiseerd. 

Betrokkenheid externe partijen
Deze bestuursopdracht is via een commissievoorstel besproken met de gemeenteraad, met als doel reeds 
op de opdracht input op te halen. De op basis van het amendement herziene bestuursopdracht wordt in 
januari 2020 opnieuw voorgelegd aan het college. De raad wordt middels een raadsbrief op de hoogte 
gesteld van de gewijzigde versie. Voor zowel de bestuursopdracht ‘aanpak tekorten jeugdhulp’ als de 
bestuursopdracht ‘creëren budgettaire ruimte’ (waar de aanpak tekorten jeugdhulp onderdeel van 
uitmaakt) wordt een klankbordgroep samengesteld waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn en waarbij de 
voorzitter van de Auditcommissie het voorzitterschap inneemt. 

In het vervolg van het traject (uitvoeringsfase plan van aanpak) wordt de verbinding gemaakt met 
jeugdhulpaanbieders en organisaties in het voorliggende veld. Zij worden betrokken bij het duiden van de 
verzamelde data en het bedenken van opties om hulp en ondersteuning voor jeugdigen effectiever en 
efficiënter in te zetten. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd.

3.3 Strategische communicatie
Bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak worden de volgende communicatiedoelen in 
ogenschouw genomen:
- een brug slaan tussen de beleving van de spelers en de bedoeling van de bestuursopdracht;
- naar boven halen wat relevant en bruikbaar is;
- betrokkenen zoveel mogelijk mede-eigenaar laten zijn van het onderzoek, zodat zij zich ook verbonden 

voelen aan de resultaten;
- het versterken van verbinding tussen de betrokkenen.

4. Beheersaspecten

4.1 Werkorganisatie
Bestuurlijk opdrachtgever
Cees van den Bos, wethouder Sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt

Ambtelijk opdrachtgever
Margreet van Heest, programmamanager Wonen, Werken en Leven

Stuurgroep sociaal domein
De leden van de stuurgroep sociaal domein zijn:
- Cees van den Bos, wethouder Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt
- Daniël Joppe, wethouder Economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en sport
- Ankie Smit, wethouder, Energietransitie, welzijn en volksgezondheid 
- Wilfried Bruijnzeels, afdelingshoofd Wonen, Werken en Leven

6

 

 

 

 



- Mart Koopman, afdelingshoofd Financiën
- Jos Rijk, directeur De Zuidhoek
- Margreet van Heest, programmamanager Wonen, Werken en Leven

De stuurgroep wordt maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek, indien 
nodig met een separate memo. Daarnaast worden aan de stuurgroep op gezette tijden beslisdocumenten 
voorgelegd. Dit gebeurt in ieder geval bij de mijlpalen opgenomen in 4.2 Tijdsplanning mijlpalen. 
De rollen van de stuurgroep zijn:
- Meedenken
- Adviseren
- Controleren
- Besluiten nemen

Vergaderfrequentie: maandelijks

Raadsklankbordgroep bestuursopdrachten
De leden van de raadswerkgroep zijn:
- Voorzitter: Wim Houtekamer
- vertegenwoordiging vanuit elke raadsfractie

De rollen van de stuurgroep zijn:
- Meedenken
- Adviseren
- Controleren

Vergaderfrequentie: maandelijks

4.2 Tijdsplanning mijlpalen

4.3 Financiering

Opstellen en uitvoeren plan van aanpak
De kosten voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak tot 1 april is ingevuld met de benodigde 
inhuur van capaciteit (projectuitvoering). De kosten hiervan bedragen € 40.000, deze worden gedekt uit 
een aantal budgetten binnen het sociaal domein (innovatie € 15.000, eerstelijnsloket Jeugd € 20.000 en 
sociale wijkteams € 5.000).

Het inhuren van externe expertise is gewenst bij het adviseren op het plan van aanpak en het vertalen van 
de opties naar financiële resultaten. De raming hiervoor bedraagt € 20.000. Deze inhuur kan worden 
bekostigd uit het innovatiebudget sociaal domein (66700000).

5. Gevraagde beslissing
Akkoord te gaan met de aangepaste Bestuursopdracht ‘Onderzoek aanpak tekort jeugdhulp’.
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Korte termijn acties aanpak tekort jeugdhulp  Schouwen-Duiveland

Hieronder de acties die we, vooruitlopend op de uitwerking van  op korte termijn willen oppakken en/of die al lopen.  

Onderwerp  Wat is het probleem Voorgestelde acties  

1 Verordening en nadere regels jeugdhulp De Verordening en nadere regels Jeugdhulp zijn niet 
meer actueel door aanpassingen in regelgeving en het 
nieuwe Inkoopkader Jeugd Zeeland. De Toegang 
heeft behoefte aan heldere en actuele kaders, om zo 
gerichter te kunnen afwijzen of afschalen indien 
gewenst of mogelijk. 

Daarnaast zijn er verschillen tussen gemeenten in het 
toe- of afwijzen van jeugdhulp doordat de juridische 
kaders niet overeen komen.  

Opstellen van een actuele Verordening en Nadere 
Regels Jeugdhulp. We zoeken de verbinding met WMO 
en Participatie maar volgen  het VNG standpunt dat er 
“door de van elkaar verschillende wettelijke kaders 
serieuze belemmeringen bestaan voor een verregaande 
integratie op gemeentelijk niveau”.

We stemmen zo veel mogelijk af met andere Zeeuwse 
gemeenten die ook hun verordening en nadere regels 
Jeugd willen aanpassen. 

2 Omgekeerde toets;  denken vanuit wat 
nodig is. 

Bij de intake en brede uitvraag in de Toegang wordt 
nog vaak gedacht vanuit het product en minder vanuit 
de behoefte van de cliënt en wat deze wil bereiken. 

Tegelijkertijd kiezen we voor een scholingstraject om de 
transformatiegedachte te stimuleren. Dit vergt een 
omslag in denken. Voor de medewerkers, maar ook 
voor de inwoners.  

3
A

Jeugdwet, Wlz of Wmo Uit onderzoek en ervaring bij andere gemeenten blijkt 
dat de Toegang de Jeugdwet in aantal gevallen te 
ruim uitlegt en zaken vergoedt die onder andere 
wetten of regelingen vallen (de Wlz of Wmo). 

In navolging van Goes en Kapelle/Reimerswaal gaan 
we gericht (dossier-) onderzoek doen naar een correcte 
toepassing van de regelgeving. In geval van twijfel actie 
ondernemen om dit aan te passen. 

3
B

Verlenging en duur van hulptraject 

 

Uit onderzoek bij andere gemeenten blijkt dat er (te) 
weinig kritisch gekeken wordt bij een verzoek om 
verlenging van hulp. Ook de duur van het traject is 
vaak geen onderwerp van discussie.  

We gaan het gesprek aan/doen nader onderzoek bij 
aanvragen voor verlenging van jeugdhulp. We 
combineren dit met het omzetten van productcodes 
vanwege het nieuwe Inkoopkader.  

4 Verwijzing naar J-GGZ door huisartsen Huisartsen kunnen zelf verwijzen naar Jeugd-GGZ, 
zonder tussenkomst van de gemeente. Daardoor 
hebben we geen grip op deze uitgaven.  

Het verwijsgedrag verschilt per huisarts. We gaan het 
gesprek aan met huisartsen over verwijzingen en zetten 
daar acties op uit. We sluiten hierbij aan op de pilot 
huisartsen die al loopt. We zoeken samenwerking met 
andere partijen en inzet van andere mogelijkheden.
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5 Zorgboerderijen en tijdelijk verblijf Er is voor een bepaalde groep kinderen op dit moment 
geen passend product voor tijdelijk verblijf. Dit maakt  
dat we de indicatie zorgboerderij afgeven en daar 
bovenop een indicatie individuele begeleiding. Dit 
maakt het een hele kostbare aangelegenheid. 

Het nieuwe Inkoopkader kan hier soelaas brengen. We 
sturen op een juiste toepassing hiervan, met name 
perceel 3 (tijdelijk verblijf) en/of 6 (lokale begeleiding). 

6 Ondersteuningsteams VO (Pieter 
Zeeman) 

Op alle basisscholen zijn ondersteuningsteams actief 
die preventieve ondersteuning en hulp aan jongeren 
bieden. Op het VO (Pieter Zeeman) is er nog een 
ontwikkeltraject te gaan. Er is zowel behoefte aan 
goede afspraken over samenwerking als aan concrete 
inzet van preventieve ondersteuning voor jongeren 
(schoolmaatschappelijk werk). 

 Inzet van schoolmaatschappelijk werk op Pieter 
Zeeman

 Afspraken over samenwerking en afstemming 
maken tussen gemeentelijke Toegang en school   

7 Verwijzingen GGZ door derden De jeugdwet staat toe dat huisartsen, GI’s en Veilig 
Thuis direct kunnen verwijzen naar J-GGZ, buiten 
gemeente om. 

Actief gebruik maken van nieuwe Inkoopkader en daar 
traject op zetten. In dit Inkoopkader is afgesproken dat 
bij verwijzingen door derden de behandelaars contact 
moeten leggen met gemeente. We onderzoeken de 
opties om dit contactmoment te benutten.  
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