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Geachte heer/mevrouw,

De uitgaven met betrekking tot jeugdhulp zijn in 2018 onverwachts sterk gestegen. Aan een extern
bureau (Significant) is gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden hiervan, teneinde
toekomstgerichte maatregelen te kunnen nemen. Het eindrapport is ontvangen. Bij deze brief hebben
wij een afschrift van het rapport gevoegd. In het vervolg van deze brief gaan wij in op de in hoofdstuk
6 gedane aanbevelingen. Wij beginnen deze brief echter met'opvallende' uitkomsten van het
onderzoek. Naar onze mening maken deze de Bloemendaalse situatie, maar ook de gedane

aanbevelingen, meer inzichtelijk. Ze geven naar onze mening ook de essentie van het rapport goed
weer.

A. Bloemendaal in Perspectief
1. Ontwikkelina lasten en baten/aantal cliënten
De gemiddelde uitgaven per unieke cliënt nemen licht toe in de periode 2016-2018. Vergeleken met
andere gemeenten is deze stijging echter laag. In vergelijking met de andere gemeenten uit het
benchmarkonderzoek (uitgevoerd door Significant onder 26 gemeenten) zijn de gemiddelde uitgaven
per unieke cliënt in Bloemendaal laag. De uitvoeringskosten (front- en backoffice) liggen enkele
procenten boven het gemiddelde uit de benchmark. De ontwikkeling van de inkomsten voor jeugdzorg
ligt in Bloemendaal boven het gemiddelde van het benchmarkonderzoek

De groei heeft zich geleidelijk opgebouwd vanaf 2016. De uitgaven groeiden sterker in2Ot7 dan in
2018. Er was ook beperkt inzicht in nakomende declaraties bij prognose van de totale lasten jaareinde.

Dit leidde tot onzekerheden in de rapportages aan de gemeenteraad. Inmiddels zijn grote stappen
gezet in het'declaratiegedrag'. Het heeft, net als in andere gemeenten, enige tijd geduurd voordat een
informatiepositie is opgebouwd. De informatiepositie is vooral gericht geweest op verantwoording en te
weinig op sturing en zicht op het bereiken van doelstellingen.

2. Data-analvse
Data-analyse maakt trends en gegevens inzichtelijk zonder dat dit leidt tot een top drie aan'echte'
oorzaken. Een opsomming van de meest relevante inzichten en uitkomsten op basis van data-analyse:
Een belangrijke oorzaak is de sterke stijging van het aantal cliënten. In de onderzoeksperiode gaat het
om een stijging met 48olo (Nederland: 8,3olo). Deze stijging verklaart 650lo van de totale groei van de

uitgaven jeugdhulp. De overige 35o/o vân deze groei wordt verklaard uit toegenomen gemiddelde
kosten per cliënt.
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Opvallend is de verdrievoudiging van het jeugdhulpgebruik onder kinderen in de leeftijd 4 tot en met
11jaar. Binnen deze categorie stijgt het aandeel meisjes van 26 naar 36Yo. Stapeling van
voorzieningen (één cliënt die veel voorzieningen krijgt toegewezen) lijkt geen oorzaak van de
uitgavengroei. Het komt relatief weinig voor. De grootste stijging van de uitgaven doet zich voor bij de
voorzieningentypes'jeugdhulp met verblijf', jeugd ggz, dagbehandeling en jeugdhulp ambulant'. per
voorzieningentype is bekend in welke mate dit komt door groei in cliëntaantallen of toename van
gemiddelde kosten per cliënt.

In alle aanbiederssegmenten is een stijging van het aantal cliënten zichtbaar. In het oog springt een
verdubbeling bij de vrij gevestigden. Dit is mede het gevolg van de (inkoop)keuzein2OIT om vanaf
2018 een apart'perceel' vrijgevestigden te creëren. De stijging bij het segment 'dyslexiezorg' is met
600/o ook fors. Het aandeel verwijzingen door huisartsen is gegroeid

3. Verwijzinaen - reflectie op sturen op uitoaven jeugdhutp
Verwijzingen leiden tot kosten. In gedeclareerde kosten is de gemeentelijke toegang (CJG) nummer 1
(€ 1 mln.) waarbij de kosten tussen 2016 en 2018 verdubbeld zijn. Huisartsen staan op nummer 2
waarbij de kosten in dezelfde periode verdrievoudigd zijn. Verder nemen de kosten op grond van
verwijzingen door Gecertificeerde Instellingen (GI) en Rechter/Raad voor de Kinderbescherming toe tot
ca' € 600.000 in 2018. De stijging in het gebruik van jeugdhulp kan worden gezien als een inhaalslag
aangezien er in Bloemendaal tot 2017 sprake was van een laag jeugdhulpgebruik. Gemeenten zien hun
tekorten op jeugdhulp oplopen. In 2015 en 2016 (en bij een aantal gemeenten, waaronder Bloemen-
daal, in 2Ot7) was dit niet zo'n probleem omdat deze stijging opgevangen kon worden met
opgebouwde reserves of middelen die gemeenten overhielden op de Wmo.

In steeds meer gemeenten, waaronder Bloemendaal, behooft dit tot het verleden. Dat leidt tot de roep
om'grip op de uitgaven, beheersbaarheid en bestuurbaarheid,.
Het'slechte' nieuws is dat de jeugdhulp en breder het sociaal domein minder eenvoudig te sturen en
beheersen is dan andere beleidsterreinen. Dat heeft de volgende oorzaken:

- De Jeugdwet is een 'open'wet: Iedereen die zich meldt en hulp nodig heeft moet passende
hulp ontvangen. Er is een zorgplicht en er zijn beperkte afwijzingscriteria.

- Jeugdproblematiek heeft allerlei relaties en afhankelijkheden en is onderdeel van het
bredere sociaal domein en zorgdomein.

Grip krijgen op jeugdhulp en haar uitgaven is voor Bloemendaal net als andere gemeenten in
Nederland geen eenvoudige zaak. Toch is er die sturingsambitie en legitieme behoefte aan grip. Ook al
is de financiële noodzaak en urgentie wat afgenomen na de toezeggingen van het Rijk over extra
middelen. Als een actor wil sturen in zo'n complexe en onderling verbonden omgeving dan volstaat het
klassieke en eendimensionale sturingsconcept niet. In de sturing moeten meerdere relevante
dimensies, de erkenning van wederzijdse afhankelijkheden en het gaandeweg omgaan met
onzekerheid en onbekende invloeden worden verdisconteerd.

B. Aangrijpingspunten om meer in control te komen en een betere informatievoorziening
Onder punt 6.3 (pagina 22) vermeldt het rapport 7 belangrijke aangrijpingspunten voor sturing, te
weten:

1' Ontwikkel een visie op wat goed is voor jonge en oudere burgers en de lokale samenleving.
De visie dient sturing te geven aan alle andere keuzes van de gemeente. Jeugdhulporganisaties en de
professionals die daarin werken kunnen zich op de visie richten en daarop worden aangesproken.
Zeker als de visie tot stand is gekomen in samenspraak met organisaties die in de leefwereld van
kinderen een rol spelen (onderwijs, huisartsen, welzijn, sport, jeugdhulp etc.)

Standpunt college: uw raad heeft in april 2019 het beleidsplan sociaal domein 2019 - 2022
vastgesteld. Tevens hebben de gemeenten in Zuid Kennemerland in 2018 het "transformatieptan Zuid-
Kennemerland" opgesteld. D¡t plan is opgestetd met de input van het CJG, jeugdhutpaanbieders,
onderwijs en andere samenwerkingspartners. Hierin is de (gedeelde) visie op jeugdhulp omschreven.
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2. Versterk de toegang
De visie is (ook) van belang bij het versterken van de toegang. Wordt de jeugdhulp als systeem
bezien, dan is het gewenst dat:

a. de jeugdhulp alleen kinderen toelaat die meer dan lichte ondersteuning of hulp nodig
hebben, maar ook;

b. dat de toegang zicht houdt op de kinderen die korter of langer van jeugdhulp gebruik
maken.

Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid moet de gemeente iets vinden wat nog goed en effectief
is voor groepen inwoners zonder dat het om individuele gevallen gaat. De toegang moet deskundig en

toegerust zijn om dit gesprek met professionals van zorgaanbieders, scholen, begeleidingsdiensten te
voeren vanuit die richtinggevende visie. Eind 2018 is door de gemeente Bloemendaal reeds ingegrepen

en is de gemeentelijke toegang verplaatst naar het CJG Kennemerland, waarmee een prestatiecontract
is afgesloten.

3. Aandacht voor partnerschap en bouwen aan vertrouwen
De mate van vertrouwen tussen verwijzers, jeugdhulporganisaties, onderwijs, gemeentelijke toegang
en gemeente bepaalt de mate waarin een gemeente kan (bij)sturen. Bouw daarom aan vertrouwen
tussen professionals van de gemeentelijke toegang (enerzijds) en huisaftsen, scholen en andere
verwijzers (anderzijds) op basis van inhoud, visie en meerwaarde. En doe dat op alle lagen van
professionals, staf en ondersteuning, management en bestuur.

Standpunt coltege: Recent is besloten tot het meer verbinden van jeugdhulp en huisartsenpraktijken
door het aanstellen van deskundige professìonals als praktijkondersteuners jeugd.
Het streven is dat zij uiterlijk op 1 januari 2020 hun werkzaamheden gaan vervullen. Over de
resultaten van de inzet van de POH wordt u via het halfjaarverslag en jaarverslag geïnformeerd.
Wij gaan daarnaast (periodiek) netwerkbijeenkomsten organiseren, waarvoor de hiervoor genoemde

organisaties worden uítgenodigd. De opzet ervan - en de gewenste opbrengsten - worden met deze

organisaties besproken. Vanzelfsprekend is de verantwoordelijk portefeuillehouder aanwezig bij deze

netwe rkb ij ee n ko m ste n.

4. Investeer verstandig in de relatie van de gemeente met de jeugdhulpregio

Ga daarbij na hoe het regionaal account c.q. contractmanagement meerdan nu Bloemendaalse doelen

kan dienen. Dit moet leiden tot productieve gesprekken met aanbieders waarin naast ruimte voor de

regionale agenda op onderdelen of bepaalde momenten ook ruimte is voor hun bijdrage aan de lokale
publieke belangen.

Standpunt college: Wij beschouwen dit als een van de belangrijkste aanbevelingen.
Wij willen de professionals in de gemeentelijke toegang zoveel mogelijk vrijlaten en met zo weinig
mogelijk gemeentelijke inmenging hun werkzaamheden laten verrichten. Het is echter ook zaak te
borgen dat het hiervoor gestelde onder a en b plaatsvindt. Er moet sprake zijn van efficiënte en

effectieve jeugdhulp. Naar onze mening zijn met de overdracht van de gemeenteliike toegang aan het
CJG Kennemerland al belangrijke stappen gezet. Verdere versterking kan wellicht gerealiseerd worden

door:

1. nog meer aandacht te schenken aan het in de verordening jeugdhulp Bloemendaal opgenomen
stappenplan (op basis uitspraak Centrale Raad van Beroep)
2. een nog groter kostenbewustzijn bij verwijzers (kostenraming gelijktijdig met verw¡jz¡ng)
3. duidelijker afspraken met alle partijen over gemeentelijke regierol als de gemeente zelf niet de
verwijzer, of een van de verwijzers is.

4. tijdige en 'kritische'herindicaties (waarbij ook gekeken wordt naar de effectiviteit van voorafgaande
indicaties)
5. het uitvoeren van een periodieke audit
6. voldoende voorzieningen op preventieve vlak (zodat voorkomen wordt dat wegens de
onmogelijkheid lichtere vormen van ondersteuning in te zetten toch specialistische jeugdhulp wordt
ingezet).
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5. Versterk de informatiepositie en capaciteit tot analyses van data.
Dit is een randvoorwaarde en basis voor het kunnen leren van wat er in de praktijk gebeurt. Dit is
noodzakelijk om als gemeente maar ook partners samen te kunnen leren van de praktijk en vast te
stellen wat werkt en wat niet werkt. Informatie en data-inzichten vormen de input voor toegang,
beleid, inkoop en contractmanagement.

6. Probeer samen met partners te leren en investeer in duiding
Informatie is nog geen kennis. Data-analyses zijn het beginpunt van gesprek, nader onderzoek en
duiding met de betrokken organisaties en professionals. Op die basis kunnen maatregelen
geformuleerd worden.

7. Schenk (meer) aandacht aan proces jaarafsluiting etc.
Bespreek met de IASZ goed het proces van de jaarafsluiting (a) en bekijk hoe je naast verdere
verbetering van declaratiepercentage (b) ook stappen zet om uitnutting van toewijzingen te kunnen
voorspellen (c)

Standpunt college: Deze aanbeveling wordt in de regionate overleggen ingebracht.
Significant geeft ook aan dat contracteren van een groot aantat vrijgevestigden een aanzuigende
werking kan hebben. Regionaal zijn gelijkluidende overeenkomsten gestoten met zorgaanbieders.
Lokaal kunnen gemeenten wel besluiten om de overeenkomst met vrijgevestigden te beëindigen als
een vrijgevestigde meer dan 1 jaar geen Bloemendaalse ctiënten heeft behandetd. Wij zullen met
ingang van 1 januarÌ 202A een aantal overeenkomsten met vrijgevestigden beëindigen om op die
manier de aanzuigende werking te beperken.

Standpunt college: De gemeente heeft
hoeveelheid data. De informatie wordt

- via de IASZ - de beschikking over een aanzientijke
tot op heden vooral als verantwoordingsinstrument en nog te

weinig als sturings¡nstrument gebruikt. Hier dient verandering in te komen. In overleg met de
gemeenteliik controller gaan wij onderzoeken op welke aspecten we willen, kunnen en'mogen'sturen.
B¡i d¡t onderzoek kunnen de volgende punten aan de orde komen (gaat niet om een uitputtende
opsomming):

Meten realisatie kerndoelen Jeugdwet
Meten effectiviteit en efficiency jeugdhulp
Outcomecriteria
Clienttevredenheid
U itn u tti ng ve rw ij zi n gen
Kostenaspecten
I nfo rmatie t. b.v hu i sa rtsen
Re s u I ta te n i n zet P ra kt ij ko n d e rste u n e rs H u i sa rtse n
Herindicaties
inzet producten in relatie tot leeftijdsgroepen
Verwijzi ngen en verw ijzers

Recent is er besloten dat er een dashboard jeugdhutp komt. Dat dient op het voorgaande te worden
ingericht.

Standpunt college: Het punt van een goede jaarafstuiting heeft votop de aandacht van de
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. Op dit punt zijn inmiddets nodige verbeteringen
gerealiseerd. Wij hebben het idee dat de gesignaleerde knelpunten inmiddets grotendeets zijn
verholpen.
Het streven van Bloemendaal - en de overige regiogemeenten - is te komen tot een zo hoog mogetijk
declaratiepercentage gedurende het dienstjaar. Hierover zijn afspraken gemaakt met de
zorgaanbieders. Zoals in het rapport van Significant valt te lezen is inmiddets sprake van een sterk
verbeterd'declaratiegedrag'. Het punt van inzicht in de uitnutting van voorzieningen nemen wij mee
bij de uitwerking van de punten S en 6.
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C. Punten die nadere duiding of vervolgonderzoek behoeven
a. Welke aanleidingen en oorzaken heeft de verdrievoudiging van het jeugdhulpgebruik onder

kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11jaar
b. Probeer na te gaan waarom de uitgaven van bepaalde voorzieningentypes sterk zijn gestegen

in de afgelopen twee jaar.

Het gaat om:
- jeugdhulp met verblijf
- jeugd-GGZ
- dagbehandeling
- jeugdhulp ambulant

Standpunt college: wij gaan het CJG Kennemerland vragen nader onderzoek te doen - in overleg met
de scholen - naar de achtergronden van punt a. Hierbij zal ook aandacht moeten worden geschonken

aan het hoge aantal verwijzingen met betrekking tot dyslexie in Bloemendaal. Punt b heeft wat ons
betreft op dit moment minder prioriteit.

D. (grens) Jeugdhulpplicht
Op dinsdag 17 september jl. is de begroting van VWS gepresenteerd. Het ministerie heeft er opnieuw
op gehamerd dat geld niet de enige oplossing is om de jeugdzorg te verbeteren. Ministerie en
gemeenten gaan afspraken maken over op welk niveau (lokaal, (boven)regionaal, en landelijk) de
jeugdhulp het beste kan worden georganiseerd. Ook wordt onderzocht waar gemeenten hun jeugd-
zorggeld aan besteden. Lastenverlaging moet leiden tot meer geld voor daadwerkelijke jeugdhulp. 'Een
belangrijke vraag is ook: wat hoort bij normaal opvoeden en waar begint de jeugdhulpplicht?', aldus de

begroting. Diverse wethouders in het land hebben eerder aangegeven dat daarover een
maatschappelijk debat op gang moet worden gebracht. Ook het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) vindt
het de hoogste tijd hiervoor. Ons college onderschrijft de noodzaak en het belang van een dergelijke
discussie.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloe
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