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Aan : Leden gecombineerde commissievergadering 
T.b.v. : Gecombineerde commissievergadering 17 juni 
Van : Maarten Hoelscher 
Behandelaar: Robin Blom 
Datum : 14 juni 2021 

 
Zoals aangekondigd in het (gewijzigde) raadsvoorstel voorjaarnota stuur ik u deze mededeling met een 
nadere toelichting op de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. 

 
1. Kernboodschap 
 

Ondanks verwacht tekort in 2021, is het vooruitzicht 2022 en verwachting 2023 gunstig 

In november 2020 heeft u de programmabegroting 2021 vastgesteld inclusief een uitgebreid programma 

van besparingsmaatregelen. Deze begroting laat tekorten zien oplopend tot ongeveer drie miljoen in 

2024.  Op basis van een doorrekening van de laatste regionale cijfers verwachten we helaas opnieuw 

structureel hogere uitgaven voor Wmo en Jeugd (zie ook gewijzigde voorjaarsnota). Het vooruitzicht voor 

2022 is echter relatief gunstig met een begroting met een positief saldo. Daarbij is ook de voorzichtige 

verwachting dat dit positieve saldo kan worden vastgehouden in de jaren erna.  

 

Het gunstige vooruitzicht heeft te maken met de toegezegde extra middelen voor Jeugdhulp door het Rijk 

voor 2022 en het zwaarwegende oordeel van de arbitragecommissie over de financiën met betrekking tot 

jeugdhulp waarbij het oordeel is dat ook voor de jaren na 2022 flink wat extra middelen naar gemeenten 

toe moeten om de Jeugdhulp betaalbaar te maken. Dit oordeel doet recht aan de reële situatie waarin 

Huizen, net als vele andere gemeenten zich bevinden: ondanks grote inspanningen is het ondoenlijk om 

deze kosten met de huidige budgetten te betalen.  

 

Vastgestelde maatregelen voor structurele besparingen en zicht en grip op financiën blijven 

essentieel 

Ondanks deze extra middelen is het nog steeds essentieel om de besparingsmaatregelen waartoe vorig 

jaar is besloten om de kosten structureel te beteugelen, volop uit te voeren. Zo ook de maatregelen om 

het zicht en grip op de financiën in het sociaal domein te versterken. Hierop moeten we blijven inzetten 

om het perspectief de komende jaren gunstig te houden. Immers bij doorgaande groei van de uitgaven 

zijn ook de extra middelen te weinig.  

 

 

2. Belangrijkste ontwikkelingen 
 

Hieronder wordt eerst ingegaan op de extra rijksmiddelen. Daarna geven we een overzicht van de 

kostenstijgingen in 2021. Vervolgens gaan we in op de vraag waarom deze kostenstijgingen niet eerder 

in beeld waren en de maatregelen die hierop genomen zijn (beheersing). Tenslotte gaan we per 

onderdeel/voorziening meer specifiek in op de inhoudelijke oorzaken van de kostenstijgingen en geven 

we een korte stand van zaken van de in het najaar vastgestelde besparingsmaatregelen. 

 

2.1 Extra Rijksmiddelen 

Op 2 juni jl. hebben de VNG en het rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van de 
Commissie van Wijzen inzake het jeugddossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt het rijk 
voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de tekorten op het 
gebied van jeugdhulp. Voor Huizen betekent dit een extra inkomst in 2022 van ca € 2.500.000.  



                                                                                                           

 

 
Hiermee volgt het kabinet de uitspraak van de Commissie. In het overleg is ook vastgesteld dat het 
nieuwe kabinet een besluit dient te nemen over de structurele financiële bekostiging van gemeenten 
vanaf 2023 op dit dossier en dat rijk en VNG zich committeren aan een Hervormingsagenda Jeugd. 
 

Omdat de middelen vooralsnog alleen voor het jaar 2022 zijn toegekend, blijft de vraag bestaan hoe 

gemeenten hiermee om mogen gaan in meerjarig perspectief bij het opstellen van de begroting voor 

volgend jaar. De VNG zal zich ervoor inspannen dat gemeenten nog deze maand duidelijkheid krijgen 

hoe ze hiermee om mogen gaan, zodat zij hier rekening mee kunnen houden in hun reguliere 

begrotingsproces. Doel is om gezamenlijk te komen tot een pragmatische oplossing tot aan het moment 

dat een nieuw regeerakkoord definitief uitsluitsel geeft over het structurele financiële perspectief. 

 

Voor meer informatie, zie de VNG ledenbrief in de bijlage. 

 

2.2 Kostenstijging 2021 (doorrekening voorjaarsnota 2021) 

De voorjaarsnota 2021 laat voor het sociaal domein de volgende kostenstijgingen zien: 

 

 
 

Met de volgende onderbouwing: 

 
 

2.3 Waarom waren deze verdere kostenstijgingen niet eerder volledig in beeld? 

Bij het maken van jaarrekeningen en prognoses zijn wij – naast onze eigen registratiesystemen - 

afhankelijk van de financiële gegevens uit het regionale systeem voor berichtenverkeer (toewijzingen en 

declaraties) met de aanbieders: het digitaal leefplein (DLP). Ervaring leert dat pas eind mei de definitieve 

cijfers over het voorgaande jaar beschikbaar zijn. Daarnaast zijn dan de eerste financiële gegevens over 

de eerste maanden van het lopende jaar beschikbaar. Op basis hiervan kunnen we een redelijke 

prognose maken. Zoals ook het raadsvoorstel bij de voorjaarsnota beschrijft, is het voor een goede 

doorrekening voor 2021 extra belangrijk te beschikken over de definitieve jaarcijfers 2020. Prognosticeren 

van de uitgaven 2021 op basis van incomplete jaarcijfers over het coronajaar 2020 vonden wij niet 

verantwoord.  

 

Als deze cijfers vervolgens beschikbaar zijn en worden doorgerekend, kunnen we geconfronteerd worden 

met onvoorziene kostenstijgingen, zoals dit jaar en vorig jaar het geval was. Hoe komt dit? We hebben de 

meeste oorzaken eerder met u gedeeld, dit zijn: 

- De Regio blijft namens ons inzetten op het terugdringen van late declaraties. Hier lopen we wel 
tegen grenzen aan: we kunnen late declaraties proberen terug te dringen, maar kunnen deze in het 
huidige stelsel niet voorkomen. De wettelijke grens van het indienen van declaraties is 5 jaar. Dit 
kunnen wij niet veranderen. Wel zetten we in op financiële prikkels zoals boetes bij het laat indienen. 
Maar deze boetes maken minder indruk bij grotere aanbieders voor wie wij als regio een relatief 
kleine financierder zijn. Declaraties aan ons hebben een relatief lage prioriteit bij bovenregionale 
spelers of aanbieders die het overgrote deel van hun inkomsten uit de zorgverzekering of WLZ (Wet 

Omschrijving Begroting Bijstelling Saldo Omschrijving Begroting Bijstelling Saldo

Jeugd-begeleiding 2.152.218€      2.360.000€      -207.782€        Wmo-begeleiding 2.680.430€      2.818.000€      -137.570€        

Amubante Jeugdhulp 4.302.560€      4.715.000€      -412.440€        Hulp bij huishouden 3.502.000€      3.502.000€      -€                       

Jeugdhulpverblijf 2.695.200€      2.920.000€      -224.800€        Trapliften 109.000€          134.000€          -25.000€           

Jeugd Pgb 400.000€          217.000€          183.000€          Wmo Pgb 240.000€          317.000€          -77.000€           

Overige 1.138.000€      1.167.000€      -29.000€           Overige (rolstoelen, etc.) 1.794.477€      1.794.477€      -€                       

Totaal 10.687.978€    11.379.000€    -691.022€        6% Totaal 8.325.907€      8.565.477€      -239.570€        3%
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Langdurige Zorg) halen. Zo worden we toch elk jaar weer geconfronteerd met declaraties van zorg 
die jaren geleden is ingezet.  
Uiteraard wordt bij het opstellen van onze begroting rekening gehouden met de verplichtingen 

(toewijzingen van zorg) die zijn aangegaan, het zogenaamde onderhandenwerk. Het is echter lastig 

begroten op toewijzingen van vele jaren geleden die nog steeds niet (volledig) zijn uitgenut en 

waarvan het niet zeker is of deze daadwerkelijk nog worden benut, hier zit een onzekerheid in de 

begroting.  

- In regionaal verband maken we in het kader van de administratieve lastenverlichting 
maatwerkafspraken met aanbieders waardoor soms met terugwerkende kracht toewijzingen in het 
DLP worden geplaatst. Toewijzingen (door externe verwijzers) zijn door het jaar heen voor een deel 
niet in beeld, waardoor gemeenten geen zicht hebben op de aantallen en de kosten.  

- Bij de regionale inkoop van zorg lukt het niet altijd om op alle percelen (met name jeugdverblijf) 
voldoende of passende zorg in te kopen (zie verder in het stuk een meer inhoudelijke toelichting). Dit 
betekent dat we als gemeente zelf met aanbieders van onder meer verblijfplekken raamcontracten 
afsluiten om er toch voor te zorgen dat jeugdigen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Het inkoop 
en contractbeheer van deze zorg is intern belegd. De implementatie van de bijbehorende 
werkprocessen zoals de verplichtingenadministratie is nog niet volledig, hier moeten nog stappen 
worden gezet.   

 

2.4 Maatregelen om de financiële beheersing te verbeteren 

Zoals hierboven al aangegeven, hebben we op een deel van bovenstaande oorzaken beperkt invloed, 

zoals het declaratiegedrag. Er zijn echter wel zaken waar wij zelf invloed op hebben en waar we 

verbeteringen kunnen doorvoeren. Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de getroffen maatregelen 

voor betere financiële beheersing. Hieronder de belangrijkste met in het kort de stand van zaken: 

- Van de maatregelen die getroffen zijn ter verbetering van de financiële beheersbaarheid van het 
sociaal domein - zoals het gebruik van het dashboard, de inzet van managementtool iNzicht en de 
ontwikkeling van de prognosetool Jeugd - zien we de eerste resultaten. Maar deze instrumenten 
zullen in de loop van dit jaar pas volledig operationeel zijn en waren op dit moment in de cyclus nog 
niet inzetbaar voor het duiden van de financiële ontwikkelingen. 

- Het contractbeheer van de contracten die wij zelf (en niet in regionaal verband) aangaan met 
aanbieders is uitgewerkt en wordt verder geïmplementeerd. Met name de verplichtingenadministratie 
zullen wij dit jaar realiseren. 

- Daarnaast is nog onvoldoende uitvoering gegeven aan de gezamenlijke werkagenda waarin 
financiën, bedrijfsvoering, beleid en de uitvoering samenwerken om externe en interne verplichtingen 
zo snel mogelijk inzichtelijk te maken en aandachtspunten te signaleren. De werkagenda is 
opgesteld maar nog niet compleet ingevoerd. De toename op lokale uitgaven onderstrepen nog 
maar eens het belang om deze werkagenda volgens planning te implementeren.  

- Tot slot hebben wij met onze besparingsmaatregelen gekozen voor een andere manier van 
financieren voor een deel van de voorzieningen. In plaats van PxQ financiering in een open-house 
systeem gaan we lichte begeleiding zelf uitvoeren met een vast aantal medewerkers en geven we de  
specialistische begeleiding vorm via samenwerking met een beperkt aantal aanbieders op basis van 
partnerschap, subsidieplafonds en lumpsum financiering. Tot slot wordt een beperkt deel van de 
lichte jeugdhulp ingezet door een POH-er jeugd ggz die op basis van subsidieafspraken werkzaam is 
bij de groepspraktijken. Hierdoor zijn de uitgaven straks voorspelbaarder en beter te beheersen. Het 
effect hiervan verwachten we stapsgewijs in de komende jaren te zien.  

 

2.5 Voortgang maatregelen structurele besparingen  

Na een fase van voorbereidingen, zitten we nu volop in de fase waarin we diverse maatregelen 

implementeren. We zijn er nog niet, diverse maatregelen worden stapsgewijs geïmplementeerd, maar we 

zitten op koers op basis van de in februari gepresenteerde planning. Tot nu toe is onder meer 

gerealiseerd met betrekking tot de besparingsmaatregelen: 

- Lichte ambulante ondersteuning lokaal: de eerste vier medewerkers die lokaal lichte ambulante 
ondersteuning jeugd en Wmo bieden, zijn in mei gestart 

- POH jeugd ggz: er zijn samenwerkingsafspraken met de groepspraktijken over de inzet van POH-er 
jeugd ggz. Voor deze functie wordt nu geworven. 

- Verbinding uitvoeringsdienst-voorveld: samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante 
ondersteuners, voorveld en POH-ers/groepspraktijken: afspraken over samenwerking op 
clientniveau en optrekken bij relevante ontwikkelingen. 
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- Specialistische begeleiding via partnerschappen met een beperkt aantal aanbieders met gebruik van 
lumpsum financiering: er wordt gewerkt aan een routekaart om te komen het proces, 
aandachtspunten en keuzes duidelijk te maken. 

- Nieuw normenkader voor HH: is geïmplementeerd, resultaten tot nu toe wijzen er op dat we op koers 
zitten om de geplande besparingen te halen. 

- Woningaanpassingen: het risico op vergoeden van dure woningaanpassingen is verminderd door 
o.a. in het werkproces bij dure aanvragen externe bouwkundige expertise in te schakelen en in te 
zetten op voorliggende, goedkoopst adequate voorzieningen.  

- Aanspraak op de RTC is met ingang van 2021 afgeschaft, tegelijkertijd zijn de mogelijkheden binnen 
de bijzondere bijstand verruimd. 

- Samen met andere gemeenten in de regio, is via de zienswijze op regionale besparingsmaatregelen 
de Regio gevraagd te komen met een voorstel om de eigen bijdrage te verhogen voor Wmo vervoer 
en te kijken naar mogelijkheden voor differentiatie van de kosten. 

 

3. Toelichting per onderdeel: ontwikkelingen, eerste analyse, stand van zaken 

maatregelen  
 

Jeugd 
3.1 Jeugd begeleiding  

Bijstelling: € 277.000 (nadeel) en € 69.000 (voordeel) 

Bijgestelde begroting: € 2.360.000 

 

In 2021 is in de 1e 4 maanden een verdere stijging te zien van het aantal voorzieningen begeleiding voor 

jeugdigen. Deze aantallen hebben alleen betrekking op begeleiding en niet op dagbesteding, kortdurend 

verblijf en/of vervoer. In het jaar 2020 was er gemiddeld ten opzichte van 2019 sprake van een stijging 

van 9,3%. De stijging zet zich deels voort in 2021 (2,5% ten opzichte van 2020). Indicaties voor 

begeleiding worden vaak voor 1 tot 2 jaar afgegeven. Ook hier zorgt de stijging van het aantal indicaties 

in 2020 voor stijging van de lasten in 2021. Vanaf mei 2021 is er een begin van een daling (van 205 naar 

195) waarneembaar, waarvan op dit moment het nog lastig is in te schatten over deze daling zich 

doorzet, en zo ja, tot hoever.  

 

In de toename, met name vanaf het 4e kwartaal 2020,  zien we voor een deel corona-effecten. We zien 

een verschuiving van begeleiding groep naar begeleiding individueel in verband met het tijdelijk sluiten of 

met minder capaciteit open kunnen zijn van dagbestedingslocaties. Door de tweede golf van Corona 

maatregelen nam de vraag naar begeleiding toe in het laatste kwartaal. Omdat nog niet te zeggen is of 

deze toename van de hulpvraag tijdelijk is of enkele jaren aan zal houden, is er voor gekozen om de 

extra kosten door te vertalen naar een structurele kostenstijging. Hiermee beogen we de kans op nieuwe 

tegenvallers te verminderen. 
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Grafiek is gebaseerd op stand cijfers voorzieningen 

 

In mei zijn we gestart met lichte begeleiding jeugd aan te bieden vanuit een lokaal team. Met een 

toename van de vraag (eerder vertaald in toename indicaties) is de verwachting dat de daadwerkelijke 

begeleiding door dit team toeneemt. Als het lokaal team meer mensen ondersteunt, nemen de kosten van 

geïndiceerde begeleiding jeugd minder toe. Deze besparing door minder kosten geïndiceerde begeleiding 

wordt in de begroting vertaald door een positieve bijstelling van de post begeleiding (€ 69.000). 

 

Relevante (besparings)maatregelen: 

- Lichte ambulante ondersteuning lokaal: de eerste vier medewerkers die lokaal lichte ambulante 
ondersteuning jeugd en Wmo bieden, zijn in mei gestart. 

- Verbinding uitvoeringsdienst-voorveld: samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante 
ondersteuners, voorveld en POH-ers/groepspraktijken: afspraken over samenwerking op 
clientniveau en optrekken bij relevante ontwikkelingen. 

- Specialistische begeleiding via partnerschappen met een beperkt aantal aanbieders met gebruik van 
lumpsum financiering: er wordt gewerkt aan een routekaart om te komen het proces, 
aandachtspunten en keuzes duidelijk te maken. 

- Analyse casussen en toegang jeugd: in ontwikkeling. Analyse van 85 casussen, werkproces en 
relevante andere ontwikkelingen. Eerste uitkomsten zijn de wenselijkheid voor meer aandacht om 
(mogelijke) overgang van cliënten naar de WLZ gerichter te ondersteunen en versterken van inzet 
vier ogen principe bij zware casussen. 

- Waardentraject: na de zomer raadsbijeenkomsten, onder meer gericht op aanscherpen waar we als 
gemeente wel/niet voor zijn. 

 

3.2 Jeugd: ambulante jeugdhulp en taakgerichte financiering 

Bijstelling: € 295.000 (nadeel) en € 117.000 (nadeel) 

Bijgestelde begroting: € 4.715.000 

 

In het jaar 2020 was er gemiddeld -ten opzichte van 2019– sprake van een daling van 5% (33 

voorzieningen). Door het nu verwerken van achterstallige declaraties zien we nu juist een lichte toename 

en wat duurdere pakketten. Dit zorg voor het feit dat bij de originele begroting 2021 van te lage aantallen 

en een lagere intensiteit is uitgegaan. Hierdoor dient de begroting 2021 nu met € 295.000 naar boven te 

worden bijgesteld. Daarnaast zien we in de 1e paar maanden van 2021 een lichte stijging t.o.v. de stand 

per 31-12-2020.  

 

Tot de taakgerichte financiering van € 117.000 per jaar is vorig jaar besloten na bezwaren van de 

gecertificeerde instellingen over de nieuwe tarieven bij de inkoop jeugd van vorig jaar. Ter compensatie 

krijgen de GI’s een x-bedrag om hun overhead te compenseren.  
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Relevante (besparings)maatregelen: 

- POH jeugd ggz: er zijn samenwerkingsafspraken met de groepspraktijken over de inzet van POH-er 
jeugd ggz. Voor deze functie wordt nu geworven. 

- Verbinding uitvoeringsdienst-voorveld: samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante 
ondersteuners, voorveld en POH-ers/groepspraktijken: afspraken over samenwerking op 
clientniveau en optrekken bij relevante ontwikkelingen. 

- Analyse casussen en toegang jeugd: in ontwikkeling. Analyse van 85 casussen, werkproces en 
relevante andere ontwikkelingen. Eerste uitkomsten zijn de wenselijkheid voor meer aandacht om 
(mogelijke) overgang van cliënten naar de WLZ gerichter te ondersteunen en versterken van inzet 
vier ogen principe bij zware casussen. 

- Waardentraject: na de zomer raadsbijeenkomsten, onder meer gericht op aanscherpen waar we als 
gemeente wel/niet voor zijn. 

- Regionale maatregelen: als uitkomst van de zienswijze op de regionaal verkende 
besparingsmaatgelen, worden naar verwachting twee regionale maatregelen uitgewerkt die dit 
onderdeel raken:  

- ‘van vindplaats naar werkplaats’: kortdurende jeugdhulp op scholen inzetten. 
- ‘in dialoog verwijzen naar effectieve jeugdhulp’: meer eenheid tussen de verwijzers in de 

verwijzingen. 
 

3.3 Jeugdhulpverblijf  

Bijstelling: € 225.000 (nadeel) 

Bijgestelde begroting: € 2.920.000 

 

Niet voor alle klanten is het regionale jeugdaanbod passend voor hun specifieke problematiek en 

behoeften, met name bij specifieke verblijfsplekken. Daarom is voor een aantal klanten lokaal een 

raamovereenkomst aangegaan met aanbieders, buiten regionale contracten om. Voor 18 jeugdigen die 

voorheen op de wachtlijst stonden en niet (goed) in beeld waren, en waarbij snelle inzet van een 

verblijfsplek essentieel is, hebben we door lokale inkoop bijgedragen aan een passende oplossing.  

 

We zien deze kostenpost de afgelopen jaren verder oplopen. In 2020 was dit ook het geval. Klanten die 

(voorheen) buiten beeld waren en/of de wachtlijst stonden, zijn lastig te begroten en in de originele 

begroting 2021 niet opgenomen. Voor dit jaar is er al voor 18 klanten verplichtingen aangegaan, hetgeen 

leidt tot de bovenstaande ingeschatte extra kosten ten opzichte van de reeds in de begroting 2021 

opgenomen kosten voor lokale raamcontracten (€150.000).  

 

Relevante (besparings)maatregelen: 

- regionaal transformatieplan jeugd: inzetten op meer pleegzorg en gezinsvervangende huizen, in plaats 

van intramuraal verblijf. Insteek is om vanaf  2023 langjarige afspraken maken. Hiervoor wordt de 

komende jaren gezamenlijk met zorgaanbieders, verwijzers, gemeenten en inwoners een 

toekomstbestendig en breed gedragen plan gemaakt voor de nieuwe inrichting. 

 

3.4 Jeugd PGB 

Bijstelling: € 183.000 (voordeel) 

Bijgestelde begroting: € 217.000  

 

In 2021 is t.o.v. vorig jaar een relatief grote daling van het aantal jeugd-pgb’s te zien. Naar verwachting 

zal het aantal Pgb-klanten in het 2e halfjaar 2021 relatief stabiel blijven. Ten opzichte van 31-12-2020 is 

er een daling in Pgb’s waarneembaar. Deze dalende trend willen we verwerken in de begroting 2021. 
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Grafiek is gebaseerd op stand cijfers voorzieningen 

 

3.5 Overig Jeugd  

€ 29.000 (nadeel) 

 

Bij de overige Jeugdzorg producten is sprake van een lichte autonome ontwikkeling in aantal en tarief, 

hetgeen naar verwachting een stijging in kosten van € 29.000 oplevert. 

 

Wmo 
3.6 Begeleiding (BG) 

€ 277.000 (nadeel) € 139.000 (voordeel) 

Bijgestelde begroting: € 2.818.000 

 

In 2021 is er een stijging zichtbaar van de gemiddelde zorgzwaarte. Dit past in trend dat door vergrijzing, 

ambulantisering van de ggz en toename van de wachtlijst beschermd wonen (waardoor mensen langer 

thuis blijven wonen en daar begeleiding ontvangen) de complexiteit van de ondersteuningsbehoefte 

toeneemt. Daarnaast veroorzaken de Corona maatregelen in 2020 en begin 2021 een toename van 

klachten bij ( kwetsbare) groepen mensen die al in beeld waren. Dit resulteert in een toename van de 

zorgzwaarte. Ook zien we een (tijdelijke) verschuiving van begeleiding groep naar begeleiding individueel 

in verband met het tijdelijk sluiten of met minder capaciteit open kunnen zijn van dagbestedingslocaties. 

 

Daartegenover zien we een lichte daling (3%) van het aantal unieke voorzieningen Wmo BG. Ten 

opzichte van 2020 is de (verwachte) kostenstijging 10,5%. Indicaties voor BG worden vaak voor 1 tot 2 

jaar afgegeven. De stijging van de gemiddelde zorgzwaarte van de indicaties eind 2020 en begin 2021 

zorgt voor een lastenstijging in het daaropvolgende jaar (2021).  

 

In mei zijn we gestart met lichte begeleiding volwassenen aan te bieden vanuit een lokaal team. Met een 

toename van de vraag (eerder vertaald in toename indicaties) is de verwachting dat de daadwerkelijke 

begeleiding door dit team toeneemt. Als het lokaal team meer mensen ondersteunt, nemen de kosten van 

geïndiceerde begeleiding wmo minder toe. Deze besparing door minder kosten geïndiceerde begeleiding 

wordt in de begroting vertaald door een positieve bijstelling van de post begeleiding (€ 139.000). 

 

Relevante (besparings)maatregelen: 

- Lichte ambulante ondersteuning lokaal: de eerste vier medewerkers die lokaal lichte ambulante 
ondersteuning jeugd en Wmo bieden, zijn in mei gestart 

- Verbinding uitvoeringsdienst-voorveld: samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante 
ondersteuners, voorveld en POH-ers/groepspraktijken: afspraken over samenwerking op 
clientniveau en optrekken bij relevante ontwikkelingen. 

- Specialistische begeleiding via partnerschappen met een beperkt aantal aanbieders met gebruik van 
lumpsum financiering: er wordt gewerkt aan een routekaart om te komen het proces, 
aandachtspunten en keuzes duidelijk te maken. 
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- Waardentraject: na de zomer raadsbijeenkomsten, onder meer gericht op aanscherpen waar we als 
gemeente wel/niet voor zijn. 

- Versnellingsplan ambulantisering beschermd wonen: regionaal pakket van acties, onderdeel van het 
werkveld bescherming en opvang, om de instroom te verminderen naar beschermd wonen en de 
uitstroom te vergroten. 

 

 
Grafiek is gebaseerd op stand cijfers voorzieningen 

 

3.7 Hulp bij het huishouden 

€ 180.000 (voordeel) 

Bijgestelde begroting: € 3.333.000 

 

In de oorspronkelijke begroting gingen we er nog niet van uit dat we al in 2021 besparingen konden 

realiseren. Op basis van de ervaringen sinds de start van de herindicaties dit jaar, zien we dat de 

gemiddelde indicatie, die voorheen 170 minuten bedroeg, bij nieuwe instroom 2021 ongeveer 120 

minuten bedraagt. Doordat er jaarlijks inwoners uitstromen en de indicatie van de nieuwe instroom op 

basis van het nieuwe normenkader lager dan voorheen wordt vastgesteld én door de afname van de 

bestaande indicatie bij indicaties van meer dan 120 minuten, ziet het ernaar uit dat de beoogde 

bezuiniging van 30% gerealiseerd kan worden.    

 

Ook verwachten we nu dat we in het 2e halfjaar van 2021 al eerste voordeel kunnen realiseren door 

invoering van het KMPG-normen-kader. We verwachten in 2021 een totaal voordeel van € 180.000 te 

kunnen realiseren. Voor 2021 verwachten we eenmalig dit effect en vanaf 2022 blijven we uitgaan van de 

oorspronkelijke inschatting van € 900.000 per jaar. 

 

Relevante (besparings)maatregelen: 

- Nieuw normenkader voor HH: Is geïmplementeerd, resultaten tot nu toe wijzen er op dat we op koers 
zitten om de geplande besparingen te halen. 

 

 

3.8 Trapliften  

€ 25.000 (nadeel) 

Bijgestelde begroting: € 134.000 

 

Bij hulpmiddelen is het lastig om een trend te zien (door de vele pieken en dalen). Het aantal toegekende 

aanvragen voor hulpmiddelen zal naar verwachting stijgen in 2021, te weten met naar verwachting 

ongeveer 10%  ten opzichte van 2020. Voor het onderdeel trapliften nemen de kosten naar verwachting 

in 2021 gemiddeld met 23% toe ten opzichte van 2020. Bij dit type voorzieningen worden de volledige 

lasten in het jaar zelf genomen. Wij willen nu deze lasten structureel naar boven bij ramen. 
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Relevante (besparings)maatregelen: 

- Woningaanpassingen: het risico op vergoeden van dure woningaanpassingen is verminderd door 
o.a. in het werkproces bij dure aanvragen externe bouwkundige expertise in te schakelen en in te 
zetten op voorliggende, goedkoopst adequate voorzieningen.  

 

3.9 PGB Wmo 

 € 77.000 (nadeel) 

Bijgestelde begroting: € 317.000 

 

We werken volgens de filosofie om zoveel mogelijk binnen gecontracteerde zorg te doen en niet in de 

vorm van een Pgb. Toch verwachten we dat in 2021 de kosten voor Wmo Pgb’s toenemen. Dit als gevolg 

van het feit dat de realisatie van 2020 een toename laat zien in het laatste kwartaal van 2020. Een 

toename die zich doorzet in het eerste kwartaal van 2021. Het aantal Pgb-gebruikers zal hiermee in 2021 

naar verwachting ten opzichte van 31-12-2020 licht stijgen met 12 klanten (6,7%). Dit levert in totaal een 

verwachte stijging in Pgb Wmo-lasten op van € 77.000 voor 2021 en verder.  

 

 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Op 2 juni jl. hebben de VNG en het rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van 

de Commissie van Wijzen inzake het jeugddossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt 

het rijk voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de 

tekorten op het gebied van jeugdhulp. Hiermee volgt het kabinet de uitspraak van de Commissie. In 

het overleg is ook vastgesteld dat het nieuwe kabinet een besluit dient te nemen over de structurele 

financiële bekostiging van gemeenten vanaf 2023 op dit dossier en dat rijk en VNG zich 

committeren aan een Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda dient voor 1 januari 2022 te worden 

opgesteld. In deze brief lichten we de afspraken nader toe. 

 

Wat vooraf ging 

Het onderzoek ‘Stelsel in Groei’, uitgevoerd door AEF, heeft aangetoond dat gemeenten € 1,7 

miljard tekort komen in de uitvoering van de taken op basis van de Jeugdwet. In december 2020 

hebben het rijk en de VNG de uitkomsten van dit onderzoek geaccepteerd. Daarbij is afgesproken 

dat in februari nader zou worden gesproken over een oplossing voor de acute financiële problemen 

van gemeenten en dat het kabinet en de VNG dit onderzoek gezamenlijk zouden wegen om een 

antwoord te geven op de vraag hoe de omvang van het tekort via een combinatie van middelen en 

maatregelen het hoofd kan worden geboden. Deze gezamenlijke bestuurlijke weging zou een 

zwaarwegende inbreng ten behoeve van een nieuw kabinet zijn. Op dat moment is onder 

opdrachtgeverschap van de VNG en het rijk een stuurgroep gestart om extra maatregelen in kaart 

te brengen. Deze stuurgroep, onder leiding van Marjanne Sint, heeft in april 2021 haar rapport 

opgeleverd. Omdat het kabinet medio maart nog steeds geen uitspraak deed over het structureel 

benodigde budget en het kabinet de gemeenten op de korte termijn geen zicht bood op een 

oplossing voor de grote tekorten van gemeenten, riep de VNG de arbitrage in. Uiteindelijk heeft het 
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kabinet eind april € 613 miljoen vrijgemaakt voor 2021 vanwege de acute problemen in de 

jeugdzorg.  

 

Uitspraak Commissie van Wijzen 

De VNG heeft de Commissie van Wijzen gevraagd om op 5 punten een uitspraak te doen: 

 
1. Het rijk gehouden is om gemeenten vanaf 2022 een structureel vergoedingenniveau voor de 

jeugdhulp toe te kennen dat uitgaat van de uitkomsten van het onderzoek van AEF en het 

daarin vastgestelde tekort ad € 1,6 -1,8 miljard, te vermeerderen met een vergoeding voor 

toekomstige volumegroei en adequate indexatie. 

2. Op het sub 1 bedoelde bedrag uitsluitend een aftrek mag plaats hebben voor besparingen die 

zich laten realiseren op basis van financieel vooraf gedegen gevalideerde maatregelen, 

rekening houdend met de uitvoerbaarheid en de benodigde implementatietijd. 

3. Het rijk tevens is gehouden om gemeenten afdoende te compenseren voor de geleden en nog 

te lijden tekorten op de jeugdhulp totdat er duidelijkheid bestaat omtrent het structureel 

benodigde vergoedingenniveau. 

4. Het rijk en de VNG (namens de gemeenten) gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inrichting 

en uitvoering van een Ontwikkelagenda 2022-2027 die ertoe strekt dat de oorspronkelijke 

bedoeling van de decentralisatie ten volle wordt waargemaakt en de beheersbaarheid en 

effectiviteit van het stelsel worden verbeterd en er een zwaarwegend belang is daarmee zo snel 

mogelijk aan de slag te gaan. 

5. De VNG in positie wordt gebracht om de sub 4 bedoelde verantwoordelijkheid ten volle te 

kunnen waarmaken. 

 

In haar uitspraak is de Commissie van Wijzen de VNG op bijna alle knelpunten tegemoetgekomen.  

In 14 onderdelen doet de Commissie uitspraak, waarin zij stelt dat het rijk gemeenten dient te 

compenseren voor het feitelijke tekort met inachtneming van het accres.  =De Commissie baseert 

dit op het gegeven dat bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten sprake is van 

medebewind, waarvan het Rijk ingevolge artikel 108 lid 3 Gemeentewet de kosten heeft te 

vergoeden. Hier kan alleen van worden afgeweken indien de gemeentelijke activiteiten niet 

rechtstreeks de uitvoering van de Jeugdwet betreffen. Hiermee heeft de Commissie een heldere 

uitspraak gedaan over de juiste interbestuurlijke verhoudingen. Op basis van deze uitspraak komt 

de Commissie voor 2022 op zo’n € 1,9 miljard.  

 

Het genoemde bedrag kan met middelen en met maatregelen die voortvloeien uit de 

Hervormingsagenda Jeugd (dit is de nieuwe term voor ‘ontwikkelagenda’) worden gedekt. Dat wil 

zeggen dat naarmate er meer maatregelen kunnen worden genomen en deze geëffectueerd zijn, dit 

in mindering kan worden gebracht op de benodigde financiële middelen. Tevens geeft de 

Commissie handvatten mee hoe de agenda dient te worden vormgegeven en gemonitord en 

benoemt de Commissie dat gemeenten en rijk vanuit hun verantwoordelijkheid dienen bij te dragen 

aan de noodzakelijke verbetering van het jeugdhulpstelsel. De Commissie heeft geen uitspraak 

gedaan over de vraag van de VNG over de tekorten in de voorafgaande jaren. 

 

Het bestuur van de VNG heeft besloten om de uitspraak van de Commissie van Wijzen volledig te 

omarmen. Dit geldt voor de financiële consequenties van de uitspraak, maar ook voor de 

inhoudelijke opgaven die de Commissie heeft genoemd. De financiële compensatie van gemeenten 

door het rijk dient dus samen te gaan met een stevige inzet van gemeenten en rijk om te komen tot 

een verbeterde jeugdhulp en beheersing van de kosten. Hiermee spreken we een grote 

verantwoordelijkheid uit om ook daadwerkelijk tot een verbetering te komen.  
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Afspraken VNG en rijk op basis van de uitspraak van de Commissie van Wijzen 

Op 2 juni jl. heeft de VNG met het kabinet afspraken gemaakt over de compensatie van het rijk voor 

gemeenten in 2022 en over een gezamenlijke hervormingsagenda jeugd, die voor 1 januari 2022 

moet worden opgeleverd om als basis te dienen voor de jaren 2022–2028. Het nieuwe kabinet zal 

gezamenlijk met het vaststellen van de hervormingsagenda een besluit nemen over de structurele 

financiering van gemeenten vanaf 2023. De structurele financiering is voor de VNG 

randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de hervormingsagenda.  
 

Toelichting financiële compensatie voor 2022 

Het demissionaire kabinet maakt voor 2022 € 1,314 miljard vrij ter compensatie van gemeenten 

voor de tekorten op jeugdzorg. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgangspunten in het rapport van de 

Commissie van Wijzen van € 1,9 miljard. Het verschil wordt verklaard door het volgende: € 300 

miljoen hadden gemeenten al toegekend gekregen voor 2022, er ligt een besparingsopgave van  

€ 214 miljoen (zie tabel 1, pag. 12 uitspraak Commissie van Wijzen)*  en er is rekening gehouden 

met accres-verschillen. Met deze compensatie volgt het rijk de uitspraak van de Commissie van 

Wijzen volledig. Deze compensatie is een antwoord voor de tekorten van gemeenten in 2022 op dit 

dossier. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om vanuit de inhoud een impuls te geven aan een 

verbeterde jeugdhulpverlening, met inachtneming van de notie dat de opgave ook zal zijn om de 

komende jaren in gezamenlijkheid met de partners tot een vermindering van de kosten voor de 

jeugdhulp te komen.  

 

*Dit betreft de onderstaande maatregelen uit het rapport van de stuurgroep Sint. Met het maken van 

deze afspraken heeft de VNG zich gecommitteerd om, indien van toepassing met medewerking van 

het rijk, deze maatregelen op te pakken: 

• Afbakening reikwijdte jeugdhulp (op basis van de uitspraak van de Commissie zal het rijk 

hierin een stevige rol moeten pakken); 

• Versterking bestaanszekerheid; 

• Tariefdifferentiatie; 

• Beperking verwijzingen naar gecontracteerd aanbod; 

• Regionalisering (gemeenten zijn hier in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap al 

intensief mee bezig); 

• Brede invoering POH-Jeugd GGZ; 

• Standaardisatie uitvoering. 

 

Uitkering bedrag en meerjarig perspectief 

In de komende weken zal er op basis van overleg door het rijk duidelijkheid worden geboden aan 

gemeenten over de wijze van uitkering van het budget. Dit dient voor 1 juli a.s. plaats te vinden. In 

het overleg heeft de VNG aangedrongen om dit budget volledig uit te keren in de Algemene 

Uitkering in het Gemeentefonds. De budgettaire verwerking geschiedt bij de Miljoenennota.  

 

Omdat de middelen vooralsnog alleen voor het jaar 2022 zijn toegekend, blijft de vraag bestaan hoe 

gemeenten hiermee om mogen gaan in meerjarig perspectief bij het opstellen van de begroting 

voor volgend jaar. De VNG zal zich ervoor inspannen dat gemeenten nog deze maand duidelijkheid 

krijgen hoe ze hiermee om mogen gaan, zodat zij hier rekening mee kunnen houden in hun 

reguliere begrotingsproces. Op korte termijn zullen hierover nadere gesprekken worden gevoerd 

met BZK en IPO. Doel is om gezamenlijk te komen tot een pragmatische oplossing tot aan het 

moment dat een nieuw regeerakkoord definitief uitsluitsel geeft over het structurele financiële 

perspectief.  
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Hervormingsagenda Jeugd 

Het demissionaire kabinet en de VNG zijn in deze afspraken overeengekomen om te starten met 

het proces om te komen tot een Hervormingsagenda Jeugd. Dit doen we vooruitlopend op 

eventuele besluitvorming van een nieuw kabinet in de formatie. De agenda zal zowel afspraken 

omvatten die raken aan de uitvoering binnen het huidige stelsel als afspraken die vragen om 

aanpassing in wet- en regelgeving. Het rapport van de stuurgroep Sint en de uitspraak van de 

Commissie van Wijzen biedt hiervoor de basis. De VNG en het rijk hebben hierbij het commitment 

uitgesproken om beide vanuit ieders verantwoordelijkheid met maximale inspanning deze agenda 

te realiseren. De VNG zal dit doen door een grote rol te vervullen in het programmatisch vormgeven 

van de Hervormingsagenda. De agenda dient te leiden tot zowel een verbetering van de 

hulpverlening als ook een stevigere beheersing van het stelsel. De VNG en het rijk zullen in 

gezamenlijkheid sturing geven aan het opstellen en uitvoeren van deze agenda. Dit gebeurt samen 

met andere relevante partners, zoals aanbieders, professionals en cliënten. Met deze agenda komt 

er ook een grote verantwoordelijkheid te liggen bij gemeenten en de VNG om te komen tot een 

betere jeugdhulpverlening. Deze handschoen pakken we graag samen met u op.   

 

Toelichting op verdere uitwerking middelen voor 2021 

Eerder hebben we u geïnformeerd over de afspraken van 22 april 2021 over de compensatie van 

het rijk van € 613 miljoen voor gemeenten in het jaar 2021 vanwege de acute problemen in de 

jeugdhulp. Hieronder benoemen we een aantal verdere uitwerkingen van deze afspraken. Van dit 

bedrag zal € 120 miljoen via specifieke uitkeringen met diverse doelen worden uitgekeerd. 

Daarnaast wordt € 493 miljoen via de algemene uitkering in het gemeentefonds beschikbaar 

gesteld, waarvan € 255 miljoen beschikbaar is gesteld om extra regie en inzet op wachttijden te 

kunnen realiseren. Het grootste gedeelte is beschikbaar gesteld in de meicirculaire. Er is € 55 

miljoen achtergehouden omdat een zeer gering deel hiervan beschikbaar wordt gesteld voor 

landelijke ondersteuning en coördinatie op de regie op de wachttijden. Het overige wordt in de 

septembercirculaire uitgekeerd aan gemeenten.  

 

Aanpak problematische wachttijden 

Deze aanpak betreft de problematische wachttijden in de regionaal ingekochte Jeugdzorg 

(JeugdzorgPlus, Wvggz-instellingen voor jeugd en Orthopedagogische Behandelcentra en de 

zorgvormen crisiszorg en intensief ambulante zorg). De afspraken zijn tweeledig en betreffen het 

intensiveren van de aanpak van complexe casuïstiek en het verstevigen van regionaal en landelijk 

inzicht en overzicht. Hiervoor wordt een samenhangende opdracht gegeven aan het 

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. De eerste 

resultaten worden in het najaar verwacht en zullen naar verwachting bijdragen aan het maken van 

vervolgafspraken voor de komende jaren.  

 

Specifieke uitkering voor de acute GGZ 

Een ander onderdeel van de afspraken voorzag in € 50 miljoen voor de problemen in de acute GGZ 

vanwege een toegenomen vraag als gevolg van de coronapandemie. Momenteel wordt hiervoor 

een aanpak uitgewerkt die 8 coördinerende gemeenten in staat zal stellen om samen met een 

vastgesteld aantal GGZ-aanbieders die acute GGZ leveren een plan in te dienen. Dit plan voorziet 

in extra inzet van de acute GGZ om de grote druk op deze zorg te verminderen. Middelen kunnen 

ingezet voor tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit en het 

verminderen van de druk op de jeugd-ggz crisiscapaciteit, waaronder activiteiten die bijdragen aan 

het voorkomen van crisis.  
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Ter afsluiting 

Het is een goede zaak dat het demissionaire kabinet conform de uitspraak van de Commissie heeft 

gehandeld en duidelijkheid heeft gegeven voor het jaar 2022. Het is nu aan de formerende partijen 

en het nieuwe kabinet om hetzelfde te doen en zo tot een structurele oplossing te komen voor 

financiële problemen met betrekking tot de jeugdhulp. Wij zullen dit ook bij deze partijen kenbaar 

blijven maken. Daarnaast gaan wij graag met u aan de slag aan de verdere transformatie 

doormiddel van de Hervormingsagenda. Dit vraagt een grote inzet van gemeenten, rijk en 

betrokken partijen. Dit zijn we aan onze inwoners, en in het bijzonder de jeugd, verplicht.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur
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