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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

1. Algemene opmerkingen
Waardering voor het vele werk richting de werkgroep en in het bijzonder Hans Uneken. Het is een 
omvangrijk rapport. Niet zo zeer in omvang maar wel op impact. Wij vinden het belangrijk als 
wethouders maar ook op ambtelijk niveau echt de tijd te nemen om in gesprek te gaan over de 
voorgestelde maatregelen. Een uur tijdens dit PHO is daar tekort voor.

Bijlage 1: Advies bij regionale verkenning “Naar een financieel gezond 
sociaal domein”
Agendapunt 19 van het regionale portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 29 oktober

Er ligt een regionale verkenning met besparingsmaatregelen ter bespreking voor, met daarbij zes 
voorstellen waarbij uw inbreng wordt gevraagd. Deze verkenning kan niet los worden gezien van de 
HBEL verkenningen en maatregelen voor besparingen sociaal domein. Voor een zorgvuldige 
beoordeling van de voorstellen, volgt hieronder:

Eerst algemene opmerkingen over de HBEL visie, ambitie en maatregelen. En hoe deze zich 
in grote lijnen verhouden tot de maatregelen in het voorliggende regionale voorstel. 
De zes voorstellen en ambtelijk advies
Toelichting per voorgestelde regionale maatregel

HBEL visie en ambitie
We bezien de voorgestelde maatregelen in het licht van onze visie en ambitie die we met de 
transformatie-maatregelen nastreven. Wat steven we na:

Een beweging van minder zorg, meer welzijn.
Meer inzet van laagdrempelige en flexibele ondersteuning. Dit vertalen we naar meer inzet 
van algemene voorzieningen, lokale begeleidingsteams, een poh-er, en andere lokale 
voorzieningen met betrekking tot zorg, welzijn en participatie.
Ondersteuning richt zich op doen wat nodig is. Dit betekent ook niet doen wat niet nodig is. 
Het gesprek aangaan met de inwoner wat echt nodig is en wat nuttig is maar niet 
noodzakelijk. Ondersteuning om mee te kunnen doen aan de samenleving, waarbij niet altijd 
alle problemen opgelost hoeven te worden. Ondersteuning met zo mogelijk een eindpunt in 
zicht.
Vormen van organiseren en financiering die flexibiliteit in ondersteuning ondersteunen. 
Lumpsum financiering en financieringsvormen in het voorveld gaan samen met afspraken 
over resultaten voor groepen mensen. Dit biedt ruimte voor ondersteuning op maat per dient. 
Dit in tegenstelling tot geïndiceerde ondersteuning, hier worden bij de inkoop afspraken 
gemaakt over de inzet per dient, en is minder flexibiliteit mogelijk. Aanvullend voordeel is dat 
deze werkwijze de administratieve lasten terugbrengt.
Samenwerking tussen organisaties in lokale netwerken. Om de inwoner de best passende 
ondersteuning te geven en zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale mogelijkheden. 
Omdat een aantal belangrijke partijen (welzijn, huisartsen) lokaal veel autonomie hebben en 
elkaar persoonlijk kennen belangrijk is voor vertrouwen en samenwerking, ligt het zwaartepunt 
van de samenwerking op lokaal niveau.
Samenwerking werkt het beste met een overzichteliik aantal partijen. Een overzichtelijk aantal 
partijen helpt ook de inwoner bij het vinden van de beste ondersteuning. Ten opzichte van de 
huidige situatie is bij een aantal vormen van ondersteuning het terugbrengen van het aantal 
aanbieders gewenst, bijvoorbeeld bij het leveren van begeleiding. Er moet voldoende 
diversiteit zijn om een goede match tussen inwoner en ondersteuner te maken, deze 
diversiteit kan binnen een organisatie aanwezig zijn.
Een uitvoeringsdienst/toegang die is aangesloten op deze lokale netwerken. Deze 
uitvoeringsdienst is een (niet de enige) toegang voor inwoners voor deze lokale ondersteuning 
en zo nodig een toegang voor geïndiceerde ondersteuning. Een lokale toegang die integraal 
werkt en het totale overzicht heeft op de lokale mogelijkheden en regionale vormen van 
ondersteuning.
Samenwerking en verbinding lokaal-regionaal is belangrijk. Met als uitgangspunt lokaal wat 
kan, regionaal wat moet of specifieke voordelen biedt, en een toegang die lokaal is belegd. 
Samenvattend maken we de beweging naar meer flexibiliteit in de ondersteuning per dient, 
laagdrempeligheid, minder administratieve lasten, meer de lokale samenwerking.
Aandachtspunten zijn passende ondersteuning bij minder aanbieders voor ondersteuning, een
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aanzuigende werking door laagdrempeligheid en de mogelijkheid/wenselijkheid van 
wachtlijsten.

Gemeente Huizen 
-ven/olgblad-

Daarnaast lijkt een aantal maatregelen haaks te staan op de lokale beweging in HBEL verband om 
lokaal de ondersteuning van inwoners en samenwerking te versterken. Er worden verschillende 
voorstellen gedaan waarin een beweging wordt voorgesteld naar regionalisatie in plaats van lokaal 
werken. Bijvoorbeeld om toegangstaken regionaal te beleggen. Een aantal voorbeelden:

In de verkenningen worden verschillende voorstellen gedaan om gemeentelijke consulenten en/of 
kwaliteitsmedewerkers toe te voegen aan een regionale toegang. Dat is niet de lijn die we als 
HBEL voor ogen hebben.
Er wordt gesproken over een regionaal coördinatieteam C&A waar medewerkers van de 
gemeente in komen. Dit past niet bij de HBEL maatregelen. Wij zetten op HBEL niveau de 
aankomende jaren zwaar in op een lokaal operationeel / uitvoerend netwerk. Het C&A team moet 
daarin participeren en niet andersom.
Dit geldt ook voor Jeugd en Gezin.
Ook bij de doorbraaktafel gaat het om de inzet van de lokale toegang. Een centrale commissie 
met doorzettingsmacht op verblijf staat haaks op onze inrichtingsprincipe dat de toegang lokaal 
ligt. Juist nu we voor deze onderdelen streven naar het inzetten op lichtere begeleiding.

De regionale verkenning bevat ook als maatregel het organiseren van een algemene voorziening voor 
lichte begeleiding en dagbesteding. Dit zien wij als een lokale taak in HBEL verband, niet als een 
regionaal georganiseerde voorziening. De lichte begeleiding WMO en Jeugd als algemene 
voorziening worden in de HBEL maatregelen op HBEL niveau bij de eigen organisatie uitgevoerd. 
Voor de dagbesteding gaan we inzetten in de vorm van een algemene voorziening, bij voorkeur bij de 
partijen in het voorveld en in de woonplaatsen (Blaricum, Laren, Eemnes en Huizen). Uiteraard willen 
we hierbij ondersteund worden door de regionale inkooporganisatie.

2. De zes voorstellen en ambtelijk advies
Voorstel 1: De in de 'verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein’ voorgestelde 
maatregelen prioriteren langs de volgende lijn:

a. te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie
b. te onderzoeken maatregelen;
c. te schrappen maatregelen.

Advies: Zie advies hieronder bij ‘3. Toelichting per voorgestelde regionale maatregel’.

HBEL ambitie en regionale voorstellen
Voordat we inzoomen op de concrete voorgestelde regionale maatregelen, enkele algemene 
opmerkingen over de voorstellen. Er zit een aantal maatregelen in het regionale voorstel die in lijn zijn 
met de voorziene beweging in HBEL verband, zoals:

lichte begeleiding en dagbesteding vormgeven als algemene voorziening, 
de pilot eenvoudige zorg bij complexe situaties. In deze pilot kunnen onze wensen een plek 
krijgen betreffende het vormgeven van specialistische begeleiding via lumpsum financiering. 
Dat onze wensen hierin een plek krijgen, moet wel worden toegezegd, 
het aanscherpen van toegangscriteria
voorstellen huishoudelijke hulp

Onder bepaalde voorwaarden, afhankelijk van de uitwerking, kunnen aan aantal voorstellen ook mooi 
aansluiten op de HBEL maatregelen (Let op, bij een andere vorm van uitwerking, kunnen voorstellen 
ook juist helemaal niet passen in de HBEL maatregelen. Zie ook de toelichting per maatregel 
hieronder bij 3.):

Een deel van het voorstel van de aanpak van vindplaats naar werkplaats.
Prikkels om tijdig jeugdhulp af te schalen
Voorstel rondom data en informatie

Deze voorstellen uitvoeren in samenhang met de HBEL maatregelen, kunnen een mooi versterkend 
effect hebben.
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Voorstel 6: Op basis van de zienswijzen een voorstel te doen aan het portefeuillehoudersoverleg 
sociaal domein voor de uitvoering van maatregelen die leiden die tot kostenbeheersing en 
kostenbesparing in het sociaal domein.
Advies: Akkoord, met inachtneming van het advies bij 5.

Voorstel 5: Een startnotitie opstellen op basis van de onder 1. genoemde prioritering en deze na 
vaststelling door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein voor zienswijze voorleggen aan 1) de 
gemeenteraden, 2) de adviesraden sociaal domein en 3) de direct belanghebbende zorgorganisaties 
in het sociaal domein.
Advies: Alleen die onderdelen voor besluitvorming voorleggen aan raad e.d., waar nog geen lokale 
besluitvorming is geweest. Als het voorstel zaken bevat waarover nu al is besloten bij de 
begrotingsbehandelingen of op andere wijze, dan geen dubbele besluitvorming nodig.

Voorstel 2: Bepalen of en hoe de onderzoeksopdracht uit de ingekomen brief 'Verkenning 
mogelijkheden specialistische begeleiding via lumpsum financiering te organiseren’ van de 
wethouders HBEL een plek te geven in de maatregelen ‘Verkenningen naar een financieel gezond 
sociaal domein’.
Advies: De HBEL onderzoeksopdracht meenemen in de regionale maatregelen. Dat kan als onderdeel 
van de maatregel ‘eenvoudige zorg bij complexe situaties’, als wordt toegezegd deze 
onderzoeksopdracht in de uitwerking mee te nemen.

Voorstel 3: Bepalen of en hoe het doelgroepenvervoer een plek te geven in de maatregelen 
‘Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein’.
Advies: Doelgroepenvervoer niet meenemen in deze regionale verkenning. Wel maatregelen bij 
doelgroepenvervoer meenemen in de ontwikkeling van de service level agreement 
doelgroepenvervoer. Hierbij inzetten op verhoging tarieven/eigen bijdrage.

3. Toelichting per voorgestelde regionale maatregel
Hieronder wordt per maatregel de volgende prioritering gegeven;

a. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie
b. Te onderzoeken maatregelen
c. Te schrappen maatregelen

Voorstel 4: Bepalen of en op welke maatregelen onderzoeksbureau KPMG in te zetten voor een 
verdere uitwerking
Advies: Meer informatie is nodig voor standpuntbepaling. Welke expertise en capaciteit van KPMG is 
beschikbaar en hoe kan deze worden ingezet? Vindt aansturing plaats vanuit Hilversum, Regio, 
directieoverleg, anders?
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Voorlopige reactie op maatregel door HBEL

c.

B.

C. Te schrappen maatregelen

Collegevoorstel advisering pfh sociaal domein 29102020

Ambulante jeugdhulp

Als er bedoeld wordt dat onder de werkplaats wordt verstaan het lokale netwerk 
HBEL en dat daarbinnen wordt gewerkt dan ligt de nuance anders. Daarom is 
het belangrijk dat we hier conceptueel het gesprek met elkaar over voeren.

Toelichting
Er lijkt gesteld te worden dat deze aanpak regionaal vormgegeven moet worden 
gezien de betrokken partijen. Wij zien dat anders. Het gaat er juist om dat dit 
lokaal met de lokale partijen dient te gebeuren om aan te sluiten op behoeften 
en mogelijkheden zoals wij al lokaal inzetten met ontwikkeling inzet poh-er. Dus 
een deel van het voorstel past niet bij onze plannen. C dus voor inzet bij 
huisartsen en scholen. Met regio partners zoals jgz wel regionaal optrekken, B 
dus. Maar is daarvoor extra coördinator nodig?

2. In dialoog verwijzen 
naar effectieve 
jeugdhulp Voor onderdeel a (C&A team) zien we juist dat dit meer lokaal uitgevoerd dient 

te worden. Vanuit HBEL: mooier alternatief is lokaal netwerk waarin poh-er, 
coördinator lokaal ambulant team (uitvoeringsorganisatie). Versa, Jeugd en 
Gezin zitten. Voor verwijzing, en ook voor verdere samenwerking. Het C&A team 
moet bewegen naar het lokale werkwijze en niet andersom en als daar 
ondersteuning en samenwerking met bepaalde functionarissen voor nodig is dan 
kan dat. Dat kan nu ook al.

Te schrappen maatregelen (voor een gedeelte van de maatregelen, met 
name die samenwerking met lokale partijen als huisartsen en een deel van 
de scholen betreffen)
Te onderzoeken maatregelen (voor een andere gedeelte van de
Maatregelen, met name waar het samenwerking betreft met regionale 

organisaties zoals jeugd & gezin/consultatiebureaus.

a. Bundeling capaciteit C&A team + kwaliteitsadviseurs 
gemeenten

b. Plan van aanpak voor een gezamenlijk verwijsnetwerk en - 
richtlijn

c. Vastleggen van samenwerkingsafspraken
d. Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren verwijsrichtlijn

Maatregel Acties / organisatorische impact
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B. Te onderzoeken maatregelen

Voorlopige reactie op maatregel door HBEL

A. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie

C. Te schrappen maatregelen

10

Verblijf jeugd

Maatregel

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

5. Onafhankelijke 
commissie verblijf

3. Prikkels om tijdig 
jeugdhulp af te 
schalen

4. Borgen
uitvoeringsagenda
verblijf

De doorbraaktafel staat net en daar heeft iedereen nu vertrouwen in. De 
verantwoordelijkheid van de toewijzing bij de constructie van de 
doorbraaktafel blijft bij de toegang. Een onafhankelijke commissie gaat het 
probleem van tekort aan verblijf plekken dan wel het in de praktijk zoeken 
naar alternatieve oplossingen niet oplossen.

We hebben moeite met bonus en staffelkortingen. We kopen geen auto’s in. Het 
is mensenwerk. Graag een toelichting wat dit inhoud.
Wij denken dat de toegang (consulenten en huisartsen) moet durven stoppen 
met ondersteuning als het niet effectief is en afschalen als het niet meer nodig is. 
Dat is een gesprek op basis van inhoud. Wij denken dat daar het meeste te 
halen valt. Daar gaan we lokaal zwaar op inzetten. Het zou mooi zijn als we daar 
regionaal dezelfde “mores” in ontwikkelen. Met bonussen en kortingen wordt het 
probleem vooral bij een ander gelegd, namelijk de aanbieder terwijl de 
handelswijze (ondersteund door de bestuurders, waardengericht traject) in de 
toegang hier misschien wel de meest beïnvloedbare maatregel is. Het Regionaal 
Leerhuis kan hier enorm goed bij helpen om een regionale mores te ontwikkelen. 
Het gaat dus om normaliseren in de toegang. Daar geef je het uit.

Hier hebben we wel een vraag bij. Waarom wordt dit alleen door l&C gedaan of 
moeten we dit niet zo lezen?
Wij zien hier namelijk mogelijkheden voor co-creatie op verschillende niveau, 
namelijk: bestuurders, DO leden en beleidsmedewerkers deze gesprekken 
voeren.

a. (Extern) onderzoek naar gewenste prestatie- en 
bekostigingsprikkels.

b. Uitkomsten van het onderzoek bespreken met 
jeugdhulpverleners en op basis van bespreking besluit 
nemen over gewenste prikkels

c. Implementatie in de huidige contracten jeugdhulp en digitaal 
leefplein

a. Op basis van pilot pleegzorg en gezinshuizen in het 
voorjaar van 2021 een voorstel incl. business case doen 
voor de borging / uitbreiding van de inkoop van pleegzorg 
en gezinshuizen.

b. Uitvoeren (van de uitbereiding) van inkoop van de inkoop 
pleegzorg en gezinshuizen per 1 januari 2022.

a. In het voorjaar van 2021 voorstel incl. business case doen 
voor de instelling van een commissie verblijf te vervanging 
van de doorbraaktafel.

b. Na besluitvorming uitwerking van richtlijnen en protocollen 
(voorbereiden implementatie in najaar van 2021)

c. Werving en selectie van commissieleden in het najaar van 
2021.

d. Implementatie per 1 januari 2022.
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C. Te schrappen maatregelen

Voorlopige reactie op maatregel door HBEL

A. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie

A. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie

A. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie

11

Huishoudelijke Hulp

Maatregel Acties / organisatorische impact

10. Algemene voorziening 
voor thuisondersteuning

a. Aanpassen verordening en beleidsregels (raad/college)
b. Aanpassen werk- en uitvoeringsprocessen toegang
c. Consulenten trainen in nieuwe werkprocessen

9. Versoberen levering 
huishoudelijke hulp

7. Toegangscriteria 
aanscherpen

8. Normenkader HHM 
toepassen

6. Gezamenlijke 
bekostiging van en 
toegang tot verblijf

Kanttekening is wel dat wij dit al gaan doen op HBEL niveau. Het tempo op 
HBEL niveau ligt nu hoger dan regionaal. Regionaal traject moet niet 
vertragend werken.

Kanttekening is wel dat wij dit al gaan doen op HBEL niveau. Het tempo op 
HBEL niveau ligt nu hoger dan regionaal. Regionaal traject moet niet 
vertragend werken.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Nog een extra toegang maakt het niet overzichtelijker en het staat 
haaks op ons dienstverleningsmodel.

a. in de eerste helft van 2021 een raadsvoorstel verblijf voor 
te leggen voor inkoop, toegang en bekostiging (solidariteit) 
van verblijf (conform het raadsbesluit bescherming en 
opvang);

b. op basis van dit raadsbesluit de implementatie van de 
inkoop, toegang en bekostiging voor te bereiden in de 
tweede helft van 2021 (uitgangspunt is dat lokale 
consulenten waar mogelijk mee gaan naar een 
gezamenlijke toegangsorganisatie);

c. vanaf 1 januari 2022 de inkoop, toegang en bekostiging 
van het verblijf gezamenlijk uit te voeren.

a. Aanpassen beleidsregel (college)
b. Aanpassen normenkader toegang
c. Aanpassen werk- en uitvoeringsprocessen toegang
d. Consulenten en huishoudelijke hulpen trainen in nieuwe 

werkprocessen
e. Uitvoeringsoperatievoor herindicaties

a. Aanpassen verordening en beleidsregels (raad/college)
b. Aanpassen werk- en uitvoeringsprocessen toegang 
B. Informeren aanbieders huishoudelijke hulp

a. Aanpassen verordening en beleidsregels (raad/college)
b. Contracteren van aanbod voor thuisondersteuning
c. Informeren van aanbod huishoudelijke hulp over nieuw 

aanbod thuisondersteuning
d. Aanpassen werk- en uitvoeringsprocessen toegang
e. Consulenten en huishoudelijke hulpen trainen in nieuwe 

werkprocessen

Kanttekening is wel dat wij dit al gaan doen op HBEL niveau. Het tempo op 
HBEL niveau ligt nu hoger dan regionaal. Regionaal traject moet niet 
vertragend werken.____________________________________________
B. Te onderzoeken maatregelen
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Voorlopige reactie op maatregel door HBEL

A. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie

Dit in samenspraak met ons verzoek van lumpsum financiering.

B. Te onderzoeken maatregelen

A. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie

c.

d.

B. Te onderzoeken maatregelen

C. Te schrappen maatregelen

12

Dagbesteding & Begeleiding

Maatregel

e.
f.

a. Aanpassen verordening en beleidsregels
(raad/college)

b. Contracteren van aanbod voor thuisondersteuning

a. Aanpassen beleidsregel en indicatieprotocol (college)
b. Aanpassen werk- en uitvoeringsprocessen toegang
c. Contracteren aanbod extra sociale werkplekken
d. Consulenten trainen in nieuwe werkprocessen
e. Uitvoeringsoperatie voor herindicaties

15. Budgetplafond 
instellen

12. Afbakening
WLZ/ZVW/Wmo

13. Algemene
voorziening lichte 
begeleiding en 
dagbesteding

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

a.
b. Hier zijn we helemaal voor in HBEL verband. Begeleiding lokaal op HBEL niveau 

organiseren. Voor de dagbesteding gaan we ook op inzetten op een algemene 
voorziening, bij voorkeur bij de partijen in het voorveld en in de woonplaatsen 
(Blaricum, Laren, Eemnes en Huizen). HBEL inbedding, dus geen inkoop of 
organisatie van een algemene voorziening op regionaal niveau. Samenwerking 
met Inkoop en contract beheer nutting voor uitwisseling kennis en ervaring en om 
de overgang van de huidige naar de nieuwe activiteiten vorm te geven.

Vormen projectgroep
Aanpassen verordening en beleidsregels 
(raad/college)
Contracteren van aanbod voor algemene 
voorzieningen begeleiding en dagbesteding
Informeren van aanbod begeleiding en dagbesteding 
over nieuw aanbod
Aanpassen werk- en uitvoeringsprocessen toegang 
Consulenten en aanbieders trainen in nieuwe 
werkprocessen

Het is goed om dit onderzoeken. Hier is nadrukkelijk al een lijn geformuleerd in 
HBEL verband om dit als algemene voorziening te gaan organiseren binnen Zicht 
op Werk. Zicht op Werk wordt op dit moment uitgebreid door intensieve 
samenwerking met non-profit en profit organisaties. De samenwerking met het 
WSP is hierbij belangrijk. Hier dient vooral lokaal uitvoering aangegeven worden. 
Een aanvullend onderzoek is goed.

14. Sturen op arbeid in 
plaats van zorg bij 
begeleiding

11. Eenvoudige zorg bij 
complexe situaties 

(pilot)

Acties / organisatorische impact
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A. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie

Hier zijn wij een directe relatie met het onderzoek naar de toegang

Voorlopige reactie op maatregel door HBEL

C. Te schrappen maatregelen

a.
C. Te schrappen maatregelen

b.

c.

13

Beschermd wonen

16. Toegangscriteria 
aanscherpen

18. Gezamenlijke 
bekostiging van en 
toegang tot beschermd 
wonen

c. Informeren van aanbod aanbieders
d. Gesprek met aanbieders over verloop budget

a. Aanpassen verordening en beleidsregels (raad/ 
college)

b. Aanpassen werk- en uitvoeringsprocessen toegang 
d. Consulenten trainen in nieuwe werkprocessen

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Wij gaan op HBEL aan de slag gaan met lichte begeleiding als algemene 
voorziening en specialistische begeleiding als lumpsum, en daarmee is een 
dergelijk plafond onderdeel van die projecten. Beschermd Wonen werkt al met 
plafond. En daarmee is dit niet meer als apart project nodig wat ons betreft.

Maatregel Acties / organisatorische impact
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Voorlopige reactie op maatregel door HBEL

B. Te onderzoeken maatregelenData

Informatie

Dit lijkt onze een lokale aangelegenheid. Een gesprek hierover is van belang.

14

Maatregel

Start: ontwikkeling per 1-1-2021 / uitvoering per 1-7-2021 
Looptijd: structureel met tweejaarlijks herijken / bijstellen 
Projectleiding: GGD / Jeugd & Gezin 

Generieke 
maatregelen

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Voor alle maatregelen is het goed om dit te onderzoeken waarbij de 
randvoorwaarde wordt gesteld dat het lokale systeem leidend is.

a. Verbeteren van de datakwaliteit
b. Stimuleren van de uitwisseling van data
c. Inwoner inzicht geven in eigen sturingsinformatie
d. Consulent inzicht geven in sturingsinformatie
e. Professional inzicht geven in sturingsinformatie
f. Bestuur inzicht geven in sturingsinformatie

Voorlopige reactie op maatregel door HBEL
C. Te schrappen maatregelenRegionaal preventieprogramma in samenwerking met de zorg en het 

onderwijs met gerichte maatregelen waarmee gemeenten besparen op 
(jeugd)zorgkosten.


