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In september wilt u het gesprek aangaan over mogelijke besparingen in het sociaal 

domein. Nu besluiten over een extra bedrag van 369K voor de Jeugdzorg verhoudt 

zich daar moeilijk mee. Welke alternatieven ziet u nog om tot een lager bedrag te 

komen?  

De budgetaanvraag die nu voorligt is het resultaat van intensieve gesprekken tussen 
de bestuurders van de BSA en van de gemeenten. Waarbij de gemeenten het 
uitgangspunt hanteerden dat er geen geld bij zou komen en de BSA aangaven dat 
meer geld echt nodig was. Uiteindelijk hebben we KPMG gevraagd een business case 

op te stellen om te werken vanuit een zogeheten ‘single source of truth’. Gezien de 
uitkomsten van de business case en de uitvoerige gesprekken die we hebben 

gevoerd, zien wij geen alternatieven om tot een lager bedrag te komen. 

De transformatie van de jeugdhulp vraagt een forse aanpak van de gemeente(n). 

In hoeverre is onze gemeente klaar voor de samenwerking in de keten in de regio? 

Kunt u ons een analyse hiervan geven? 

In de regio werken we al heel goed samen. Dit is onlangs ook gebleken uit een 
analyse van de plannen van de minister De Jonge ten aanzien van een gedeeltelijke 
stelselwijziging in de jeugdzorg. Daaruit blijkt dat we op de meeste punten al werken 
volgens de ideeën die de minister voor ogen heeft. Ook het feit dat de 
risicoverevening op jeugd nog steeds stand houdt, is een teken dat de solidariteit 

onder de regiogemeenten groot is. Dit alles maakt dat onze gemeente klaar is voor de 
samenwerking in de keten. 

Graag horen wij een nadere toelichting van de wethouder aan de Raad  met een 

onderbouwing van het voorstel. Kunt u ons dat toezeggen? 

Het is voor ons onvoldoend duidelijke welke nadere onderbouwing u voor ogen heeft. 
Zou u dit kunnen toelichten? 

In hoeverre heeft u zicht op de ontwikkeling van de vraag naar de jeugdhulp voor 

Woudenbergse jongeren? 

Wij analyseren twee keer per jaar de cijfers van het zorggebruik en de daarmee 
samenhangende kosten voor zowel jeugdhulp als Wmo. Door de cijfers af te zetten 

tegen voorgaande jaren, hebben we zicht op de historische ontwikkeling. En kunnen 
we aannames doen voor de ontwikkelingen van de toekomst. 

Heeft u zicht op hoe de collega-gemeenten -die ook tekorten op de Jeugdzorg voor 

de kiezen hebben- omgaan met het voorstel om gezamenlijk 8 mln op te brengen? 

In het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein hebben de betrokken bestuurders ermee 
ingestemd dit voorstel met positief advies voor te leggen aan de afzonderlijke colleges 
en raden. De financiële verwerking verschilt per gemeente, afhankelijk van de 
financiële stand van zaken en de P&C-cyclus. 

In het raadsvoorstel wordt bij de toelichting aangegeven dat de ambitie hoog is en 
dat het geen gemakkelijke opgave is. Het vertrouwen in elkaar is versterkt. Op 
welke manier zal gemonitord worden dat de doelen behaald worden en dat de 

middelen effectief en efficiënt worden besteed? 

 

Dit gebeurt op verschillende manieren:  
• Het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau houdt accounthoudersgesprekken 

en presenteert per kwartaal de cijfers van het zorggebruik en de zorgkosten 

• De gemeente Woudenberg analyseert twee keer per jaar het zorggebruik en 
de daarmee samenhangend kosten. 

• De nieuwe centrale aanmelding krijgt een rol in het monitoren van de 
instroom en de duur van verblijf en het resultaat van de behandeling te 
monitoren. 
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In hoeverre is de coöperatie De Kleine Schans betrokken bij deze samenwerking?  

 

In hoeverre betekent de in dit voorstel genoemde breed spectrum dat de 
coöperatie minder kosten heeft aan de jeugdzorg?  

• Het sociaal teamlid dat de casusregisseur is, houdt de vinger aan de pols bij 
de cliënt en is betrokken bij evaluaties en herindicaties. 

 

De Kleine Schans is nauw betrokken. Onder meer door vertegenwoordiging in 
verschillende werkgroepen met betrekking tot samenwerking met de BSA. Daarnaast 
zit sinds vorig najaar een medewerker van de BSA een dagdeel per week op De Kleine 
Schans om de samenwerking te versterken en expertise naar de voorkant te brengen.  
 
We nemen aan dat u bedoeld in hoeverre de gemeente minder kosten heeft aan 

jeugdzorg aangezien zij degene is die de kosten betaald. We zagen dat het sociaal 

team vorig jaar noodgedwongen moest uitwijken naar pxq-aanbieders. Met dit 
voorstel worden deze cliënten binnen het budget van de BSA geholpen en zal minder 
doorverwijzing naar pxq-aanbieders noodzakelijk zijn.  

Wat is in dit verband de stand van zaken van het gemeentelijk transformatieplan 
zoals tijdens de presentatie op 2 juni op een sheet is getoond? 

Bevorderen uitstroom: 
- Er zijn afspraken gemaakt over het ontwikkelen van heldere 

uitstroomprofielen; 

- We hebben een inventarisatie gedaan naar wat er nodig is om regionaal tot 
eenduidige afspraken te komen over huisvesting van jeugdigen die kunnen 
uitstromen. De knelpunten zijn in beeld gebracht en er wordt momenteel een 

regionaal opgaveteam gevormd om die knelpunten op te lossen. 
 

Doorontwikkelen lokale teams: 
- De transformatiemanager heeft met de wijkteams van alle zeven gemeenten 

interviews gehouden en op basis daarvan in beeld gebracht wat de 
overeenkomsten/verschillen zijn tussen de lokale teams in hun werkproces 
voor de toegang tot jeugdhulp en de wijze waarop teams omgaan met eigen 
begeleiding. 

- Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een advies over de wijze 
waarop teams de eigen begeleiding kunnen versterken. 

 
Sturing op de keten/de samenwerking met de partners (GI): 

- Er zijn verschillende sessie geweest tussen de BSA, Gecertificeerde 

Instellingen (GI’s) en wijkteams om in kaart te brengen waar de 

samenwerking knelt en op welke wijze dit beter kan.  
 

Maatwerk mogelijk maken: 
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- We hebben geconstateerd dat in de kleinere gemeenten over het algemeen al 
goed schakelen tussen de verschillende afdelingen en dat de juiste mensen 
elkaar weten te vinden om maatwerkafspraken te kunnen maken. In 
Amersfoort is voor de betere ondersteuning van de zeer complexe gezinnen 

een ‘doorbraak’ aanpak ontwikkeld, waarin regisseurs zijn aangesteld en 
getraind zijn door het Instituut Publieke Waarden in het ‘omdenken’. 

Welke gevolgen zijn er voor de Woudenbergse zorgvragers? Op welke wijze wordt 

een eventuele verandering met hen en andere betrokkenen gecommuniceerd? 

De gevolgen voor Woudenbergse zorgvragers zijn dat ze eerder geholpen worden, 
sneller op de juiste plek terecht komen en effectiever zorg krijgen. Veranderingen 
zoals het opzetten van de centrale aanmelding hoeft niet apart te worden 

gecommuniceerd. De Kleine Schans blijft het punt waar Woudenbergers zich in eerste 

instantie met hun zorgvraag moeten melden . Het sociaal teamlid dat de 
casusregisseur is, houdt de vinger aan de pols bij evaluaties en herindicaties. 

De bijdrage van het rijk uit het transformatiefonds was nog niet beschikbaar. 

Inmiddels wel. Wat betekent dit voor de jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2020? 

De bijdrage uit het transformatiefonds wordt aangewend in 2021 en 2022. Voor de 
jaarrekening betekent dit dus niets. Voor de kaderbrief betekent dit dat de bijstelling 
van het project maatregelen over de beide jaren in totaal € 46.229 minder negatief 

uitvalt.  

 

 


