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Advies
1. Instemmen om de onderwijs-zorg pilot op de Donnerschool te continueren tot 19 december 2020 (start 

kerstvakantie) met de huidige fte bezetting.
2. Instemmen met het financieringsvoorstel van de hiermee gepaard gaande kosten van € 141.762, waarbij 

€50.000 wordt ingezet vanuit het Transformatieplan Jeugd, € 25.000 vanuit de Donnerschool, € 10.000 
vanuit Unita en de overige middelen worden gefinancierd (naar rato) door de gemeenten.

3. De gevraagde incidentele Huizer bijdrage van € 9.272 voor de Donnerschool en € 7.331 voor de Wijngaard 
dekken uit de productkosten Jeugd/ dagbesteding, omdat hier een besparing verwacht wordt doordat er 
minder individuele beschikkingen aan deze cliënten afgegeven hoeven worden.

4. De financiële gevolgen van totaal € 16.603 voor 2020 saldoneutraal verwerken in de eerstvolgende 
begrotingsactualisering.

5. Instemmen met het monitoren en evalueren van de pilot om uiterlijk in het najaar van 2020 tot een passend 
vervolg te komen van de pilot. Bij een positieve evaluatie is het streven om het structureel in te bedden.
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Thuiszitters voorkomen
Passende hulp bieden aan een kwetsbare groep jeugdigen 
Betere samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs 
Verminderen administratieve lasten

1.2 Voorkomen van thuiszitters en andere risico’s
In het portefeuillehoudersoverleg van 25 juni jl. heeft bestuurder Jan Hofman geschetst dat er risico's 
zitten aan het stoppen met de pilot. Er is een groot risico op thuiszitters en onrust onder kinderen en 
ouders. Dit is nader toegelicht in een analyse vanuit de Donnerschool dat per mail is rondgestuurd 
aan de wethouders op 26 juni jl. (bijlage 3)

1.4 Duidelijkheid is nodig over vervolg
Op 3 juli start de zomervakantie voor het onderwijs. Het is nodig voor de school, de ouders, de 
kinderen en betrokken hulpverleners om duidelijkheid te krijgen over het vervolg. Indien er geen 
vervolg plaatsvindt, moeten er namelijk op zeer korte termijn tientallen beschikkingen aangevraagd 
worden.

1.3 Passende zorg bieden voor een kwetsbare groep
De doelgroep van de Donnerschool is een zeer kwetsbare groep. Er speelt veelal zware 
(gedrags)problematiek en vaak mutti-problematiek in het gezin. In deze pilot kunnen deze kinderen in 
de school passende hulp ontvangen, met als doel onderwijs te kunnen blijven volgen. Op een 
laagdrempelige manier wordt de juiste hulp en ondersteuning geboden.

Op 25 juni jl. is in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein de onderwijs-zorg pilots op de 
Wijngaard, Donnerschool en de Rebound besproken. Er is besloten te stoppen met de pilot op de 
Rebound en te continueren met de pilot op de Wijngaard. Er is besloten om op korte termijn een 
bestuurlijk overleg te plannen met de Donnerschool en swv Unita om het vervolg te bespreken van de 
pilot op de Donnerschool. Over de pilot op de Donnerschool heeft een bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden op 30 juni jl. Op basis van dit bestuurlijk overleg is er gekomen tot dit voorstel.

1.1 Positieve kwantitatieve en kwalitatieve resultaten
De evaluatie (bijlage 2) laat zien dat de pilot tot dusver positieve kwantitatieve en kwalitatieve 
resultaten laat zien. De jeugdigen konden binnen het onderwijs blijven en ook betrokkenen zijn zeer 
positief, zoals ouders, de school en de hulpverleners.

Argumentatie
Voorstel 1: Instemmen om de onderwijs-zorg pilot op de Donnerschool te continueren tot 19 december
2020 (start kerstvakantie) met de huidige fte bezetting.

Aanleiding
In het schooljaar 2019-2020 zijn er drie onderwijs-zorg pilots gestart vanuit het Transformatieplan 
Jeugd: op de Donnerschool, op de Wijngaard en op de Rebound. Inmiddels zijn deze pilots 
geëvalueerd en lopen de huidige pilots dit schooljaar af. Er moet nu besloten worden over het vervolg 
van de pilot op de Donnerschool.

Kaders
1. Jeugdwet.
2. Transformatie plan Jeugd

Voorstel 2: Instemmen met het financieringsvoorstel van de hiermee gepaard gaande kosten van € 
141.762, waarbij €50.000 wordt ingezet vanuit het Transformatieplan Jeugd Instemmen met het 
financieringsvoorstel van de hiermee gepaard gaande kosten van € 141.762, waarbij €50.000 wordt
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Als we met de pilot per direct zouden stoppen, zou dit betekenen dat onze uitvoeringsdienst een 
aantal beschikkingen moet afgeven voor continuïteit van zorg voor een aantal leerlingen op de 
Donnerschool die uit Huizen afkomstig is. Uit de inventarisatie (zie bijlage) blijkt dat Huizen relatief 
meer gebruik maakt van de zorg die nu aanwezig op de Donnerschool. Verwacht wordt dat de 
beschikkingen die we anders af moeten geven veel duurder zijn. Derhalve wordt voorgesteld om de 
gevraagde incidentele bijdragen te dekken uit de productkosten jeugd, product dagbesteding.

2.2. Financiële bijdrage vanuit Unite en Donnerschool
Ook Unita en de Donnerschool dragen financieel bij om de continueren mogelijk te maken. Het gaat 
om een totaalbedrag van €35.000.

Kanttekeningen
We onttrekken €50.000 voor de dekking van dit voorstel uit het Transformatieplan, vanuit het project 
Vindplaats gericht werken. Hiermee wordt het beoogd volume van dit project kleiner. Dit wordt 
afgestemd met het ministerie. Aangezien de pilot past binnen het idee van Project Vindplaatsgericht 
werken voorzien wij geen problemen.

2.1 €50.000 dekking vanuit het Transformatieplan Jeugd voor de Donnerschool
In het voorstel dat is vastgesteld op 25 juni jl. is opgenomen dat we voor de pilot op de Wijngaard en 
Donnerschool in totaal €30.000 reserveren uit het Transformatieplan. Dit bedrag is gedekt vanuit ‘e- 
health’. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de Wijngaard. Dit betekent een totale bijdrage van 
gemeenten van €44.880,00 voor één schooljaar voor de Wijngaard (zie bijlage 1). Daarnaast is er 
€50.000 dekking uit het Transformatieplan voor de Donnerschool, Dit betalen we uit het project 
Vindplaats gericht werken (totaal gereserveerd budget €200.000). Na de zomer volgen, conform 
afspraken, voorstellen over Vindplaats gericht werken.

Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de monitoring en evaluatie. Vanuit Huizen willen 
we hierbij benadrukken dat het voor ons van belang is dat de in het voorstel geschetste besparing in 
de individuele beschikkingen van dagbesteding door minder thuiszitters zichtbaar kan worden 
aangetoond dat dit gerealiseerd is na afloop van deze nieuwe pilotperiode. Het concretiseren van te 
behalen resultaten, op basis waarvan eventuele continuering gebaseerd wordt, dient duidelijk vooraf 
geformuleerd te worden. Ook vinden wij het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden over 
het niet meer bekostigen van leerlingen buiten de regio.
De evaluatie moet uiterlijk in het najaar van 2020 plaatsvinden om tijdig tot een passend vervolg te 
komen. Streven is om uiterlijk 1 november 2020 een besluit te hebben over een vervolg. 
Direct na de zomer moet er een voorstel uitgewerkt worden over het vervolg na 1 januari 2021.

ingezet vanuit het Transformatieplan Jeugd, € 25.000 vanuit de Donnerschool, € 10.000 vanuit Unita 
en de overige middelen worden gefinancierd (naar rato) door de gemeenten.

Voorstel 5. Instemmen met het monitoren en evalueren van de pilot om uiterlijk in het najaar van 2020 
tot een passend vervolg te komen van de pilot. Bij een positieve evaluatie is het streven om het 
structureel in te bedden.

Voorstel 3 en 4: De gevraagde incidentele Huizer bijdrage van € 9.272 voor de Donnerschool en € 
7.331 voor de Wijngaard dekken uit de productkosten Jeugd/ dagbesteding, omdat hier een besparing 
verwacht wordt doordat er minder individuele beschikkingen aan deze cliënten afgegeven hoeven 
worden. De financiële gevolgen van totaal € 16,603 voor 2020 saldoneutraal verwerken in de 
eerstvolgende begrotingsactualisering.

Alternatieven
N.v.t.
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Organisatie Totaal bedrag

0,68 fte €78

1 fte €78

N.t.b. €78

100%

Uitvoering en evaluatie

Zie voor nota: vervolgvel 10-7-2020/collegevoorstel pilot OZA de Donnerschool def

De financiële gevolgen van totaal € 16.603 voor 2020 saldoneutraal verwerken in de eerstvolgende 
begrotingsactualisering.

De totale kosten zijn €141.761,64. Swv Unita draagt €10.000 bij en de Donnerschool €25.000. Dit is 
een totale bijdrage van €35.000. Dit brengt het totaal voor gemeenten op €106.761,64. Hiervan is een 
dekking van €50.000 gevonden binnen het Transformatieplan Jeugd.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

De Huizer bijdrage van € 9.272 voor de Donnerschool en € 7.331 voor de Wijngaard (zie bijlage 1) 
dekken uit de productkosten Jeugd/ dagbesteding, omdat hier een besparing verwacht wordt doordat 
er minder individuele beschikkingen aan deze cliënten afgegeven hoeven worden.

De wens om bij een positieve evaluatie de onderwijs-zorg structureel te maken vanaf 2021 zal binnen 
de huidige begroting moeten worden gefinancierd omdat voor een extra lastenverzwaring geen 
middelen beschikbaar zijn.

Bascule
Bascule

€13.329,36 
€5.581,44

Financiën
We continueren voor 17 schoolweken (tot 19 december - start van de kerstvakantie) met de huidige 
bezetting. Op basis van de contractueel vastgestelde tarieven van 2020, komen de totale kosten er als 
volgt uit te zien:

Functie

Zorgmedewerker
Totaal

GZ-psycholoog 
Kinder- en 
Jeugdpsychiater 
Sociotherapeut 
Zorg coördinator 
Jeugdzorgwerker C 
Gezinsbegeleiding

4%
22%
34%
16%
4% 
7%
9%

Bedrag
56.761,64

Fte (Ifte is 36 
uren)

0,76 fte
2,72 fte

Communicatie 
N.v.t.

Bascule 
Bascule 
Youké 
Youké

0,22 fte
0,06 fte

10.795
57.337
89.521
41.369
11.146
19.417
23.659

€2.419,57 
€12.851,41 
€ 20.065,07 
€ 9.272,37 
€ 2.498,24 
€ 4.352,09 
€ 5.302,88

Uurtarief 
contractueel 
vastgesteld 
ÏÏ99 
€152

€ 32.460,48 
€6.375 
€ 47.736 
Op 
beschikkingen 
€36.279,36 
€141.761,64

Regio_________
Onderverdeling:
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum 
Huizen
Laren
Weesp________
Wijdemeren

De totale bijdrage van gemeenten komt dan uit voor de Donnerschool op €56.761,64. Hiervoor is de 
verdeelsleutel als volgt;

Inwonersaantal 2020
253.244
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S. Satyane

Zie voor nota: vervolgvel 10-7-2020/collegevoorstel pilot OZA de Donnerschool def

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Bülagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

Verdeelsleutel voor de pilot OZA de Wijngaard 
Evaluatierapport onderwijs-zorg arrangementen 
Analyse leerlingenpopulatie de Donnerschool

• Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de monitoring en evaluatie. Dit moet 
uiterlijk in het najaar van 2020 plaatsvinden om tijdig tot een passend vervolg te komen. 
Streven is om uiterlijk 1 november 2020 een besluit te hebben over een vervolg.

• Direct na de zomer moet er een voorstel uitgewerkt worden over het vervolg na 1 januari 
2021.
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Lensen, Tania

Akkoord.

Met vriendelijke groet,

Dag Maarten,

Hierbij stuur ik je het conform voorstel onderwijs-zorg pilot SO J.H. Donnerschool.

Graag je digitaal akkoord.

HuizenC.eiiii'uiik’

Niet aanwezig op woensdagmiddag

1

Met vriendelijk groet,
Tanja Lensen

Maarten Hoelscher | wethouder | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 13 27 | 
M 06 15 14 47 28 I m.hoelscher@huizen.nl I www.huizen.nl

Hoelscher, Maarten
maandag 13 juli 2020 14:14
Lensen, Tanja
Re: Conform onderwijs-zorg pilot SO J.H. Donnerschool

Tanja Lensen | Bestuurssecretariaat | Gemeente Huizen | Postbus 5,1270 AA | Graaf Wichman 10,1276 KB | 
T (035) 528 1332 | t.lensen@huizen.nl | www.huizen.nl

From: Lensen, Tanja <t.lensen@huizen.nl>
Sent: Monday, July 13, 2020 1:55:38 PM
To: Hoelscher, Maarten <m.hoelscher@huizen.nl>
Subject: Conform onderwijs-zorg pilot SO J.H. Donnerschool

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:
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Hoi Said,

Ik ben akkoord met het voorstel Onderwijs-zorg pilot SO J.H. Donnerschool.

HuizenGemeente

Groeten,
Martine

Martine Koot | Financieel beleidsadviseur 1 Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035)
528 13 61 I m.koot@huizen.nl | www.huizen.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag en vrijdag tot half 2 en donderdag hele dag


