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1 Aanleiding en achtergronden 

 

Het belang van het onderzoek naar Jeugdzorg 

Op 28 oktober 2019 heeft de Rekenkamercommissie (RKC) in een gesprek met 

vertegenwoordigers van de vijf fracties van de raad de potentiele onderzoeksonderwerpen op 

de groslijst1 besproken. Deze vertegenwoordigers gaven aan dat het onderwerp Jeugdzorg 

financieel sterk de voorkeur had om een onderzoek naar te doen.  

 

De oriënterende en besproken centrale vragen waren:  

1) Hoe is de financiële situatie op het gebeid van jeugdzorg in Koggenland en welke 

verbeteringen (bijvoorbeeld in de samenwerkingsrelaties of in toegang) zijn zinvol ter 

beheersing van het budget?  

2) Is er sprake van ‘pech of ongeluk (als gevolg van de populatie) ’ of is er sprake van 

meer fundamentele oorzaken in beleid of uitvoering voor de kosten van jeugdhulp?  

3) Wat is de effectiviteit van de jeugdzorg, wat gaat er naar de client en wat is overhead?  

 

Dit RKC onderzoek zal vooral gaan over de doelmatigheid (wat zijn de kosten?), en in mindere 

mate over de doeltreffendheid (wat is het resultaat voor de client). De voorkeur van de 

raadsleden is om het lokaal te onderzoeken, maar indien mogelijk wel te kunnen vergelijken 

met andere gemeenten. Dit kan landelijk maar liefst met de Westfriese gemeenten excl. 

Hoorn. Opgemerkt zij dat momenteel ook een Rekenkamer onderzoek plaats vindt bij de SED 

(Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) gemeentes.  

 

De RKC heeft door eigen besprekingen, een oriëntatie op documenten (stukken over de 

Jeugdzorg, P&C stukken Koggenland) en een gesprek met de contactpersonen voor dit 

onderzoek S. van Wessel (coördinator Zorgteam) en N. Klaver (Beleidsmedewerkster), deze 

onderzoeksopzet gemaakt. 

 

Het gaat er om dat de raad goed zicht krijgt op de financiële situatie van de Jeugdzorg nu en 

in de toekomst vanuit haar kaderstellende en controlerende rol. Naast de sterke voorkeur van 

raadsleden, voldoet het onderzoek in belangrijke mate aan de selectiecriteria voor onderzoek. 

Er is sprake van een substantieel belang in financieel, organisatorisch, bestuurlijk en 

maatschappelijk opzicht. In de programmabegroting 2017 is gesteld: “Het door de raad 

gestelde uitgangspunt is dat de nieuwe taken in het Sociaal Domein budgettair neutraal 

worden uitgevoerd. Gezien de kortingen in de budgetten ligt hier een forse opdracht, die we 

samen met onze (maatschappelijke) partners oppakken.” In deze programmabegroting 2017 

waren de kosten voor Jeugd 0-23 jaar begroot op € 5,8 miljoen, waarbij de kosten in de 

jaarrekening 2017 opliepen tot € 6,3 miljoen. Voor 2018 was € 6,8 miljoen begroot , terwijl de 

kosten in de jaarrekening 2018 opliepen tot € 7,6 miljoen. Conform de meerjarenbegroting 

2019 zijn de begrote kosten € 6,9 miljoen en dalen deze licht naar € 6,7 miljoen in 2022. In de 

begroting 2020 lopen deze kosten op tot € 13,1 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels 

veroorzaakt door de eerste deelinvestering die in 2020 gaat plaatsvinden voor het 

Kindcentrum Avenhorn. Na een tweede piek van € 15,3 miljoen in 2021 dalen de begrote 

kosten tot € 7,6 miljoen in 2023.2 

 

 

Gedecentraliseerde Jeugdzorg 

Sinds 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor een kwalitatief en 

kwantitatief toereikend aanbod voor de jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Samen 

met de andere partijen in de jeugdsector zien gemeenten er op toe dat ieder kind dat een 

vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt.  

Landelijke onderzoeken 

 
1 Deze groslijst was ook eerder in de gehele raad in juni 2019 besproken. 
2 https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/begroting_43505/  

https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/begroting_43505/
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Uit recente landelijke onderzoeken komt naar voren dat in veel gemeenten de toegang nog 

niet goed functioneert en er overschrijdingen zijn van de beschikbaar gestelde budgetten. 

Jeugdhulpaanbieders zijn kritisch over de deskundigheid van de lokale teams die de toegang 

tot de jeugdzorg verzorgen  en jongeren krijgen regelmatig te laat of geen hulp terwijl 

budgetten in gemeenten hiervoor op zijn. Naast een toename van de kosten voor 

zorgaanbieders is er landelijk ook een toename van de jeugdhulp uitgevoerd door wijkteams. 

Het CBS becijfert deze toename op 33% (van 2016 naar 2017) en in opdracht van het 

Ministerie van VWS is in zes gemeenten diepgaand onderzoek gedaan naar deze toename.  

Ook de Rijksoverheid onderkent dat de toegang tot de Jeugdzorg verbetering behoeft en de 

ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) hebben in het 

voorjaar van 2018 een actieprogramma naar de Tweede Kamer gestuurd. Het programma 

‘Zorg voor jeugd’ bevat onder andere acties om de effectiviteit van de lokale teams te 

vergroten en om wachtlijsten en wachttijden terug te dringen. In het eerste half jaar van 2019 

is het aantal jongeren in de jeugdzorg opnieuw gegroeid, blijkt eind oktober 2019 uit cijfers 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste zes maanden van 2019 kregen 

366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg (ca. 8% ; in Koggenland is dat 8,12%) 

 

Oriëntatie Beleid Jeugdzorg Koggenland. 

In 2017 deed de RKC Koggenland onderzoek of de monitoring van de uitvoering van de 

Jeugdzorg adequaat was ingericht. Hierbij ging het om de informatieverschaffing naar de raad.  

In dit rapport staat dat door het ontbreken van budgetplafonds en de wijze van invloed op de 

toegang er in 2016 een budgetoverschrijding was. Ook stelde de RKC dat:  

“Wat betreft de kosten wordt de raad alleen op hoofdlijnen geïnformeerd, waarbij een 

koppeling aan de verschillende lijnen in de zorg ontbreekt. Gevolg hiervan is dat de raad, 

ondanks de uitgebreide informatie van het college, nog te weinig zicht heeft op de resultaten 

(outcome) in relatie tot kosten en kwaliteit. Eventuele bijsturing op deze relatie is daardoor 

niet gemakkelijk. In het nieuwe beleidsplan zijn verbeteringen voor de monitoring 

aangekondigd.”3 

Als achtergrondinformatie is op de site van Koggenland het volgende te lezen: “De 

overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten is voltooid en we zijn drie 

‘overgangsjaren’ verder. We zetten volop in om de transformatie verder vorm te geven. Een 

omslag van verzekerd denken waarin een inwoner ‘recht’ heeft op voorzieningen, naar het 

denken in wat is nodig om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn. 

In 2019 is sprake van voortzetting van de bestaande doelstellingen en (verdere) uitvoering 

van het bestaande beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020.” 4 

 

De organisatie van de (regionale) uitvoering 

De regio West-Friesland was in 2014 gestart met het afsluiten van raamovereenkomsten met 

zorgaanbieders. In West-Friesland zijn gebiedsteams vanaf 2014 actief. In Koggenland is het 

Zorgteam Koggenland ingericht, dit bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers 

van de gemeente Koggenland die samenwerken in één team. Het Zorgteam werkt ook nauw 

samen met zorgpartners, huisartsen en scholen.5 Het proces van aanvraag en toekenningen 

wordt uitgevoerd door de gemeente Koggenland. In het begin voerde de gemeente Hoorn 

namens de gemeente Koggenland de factuurverwerking en de betaling aan de zorgaanbieders 

uit. Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente Koggenland een eigen backoffice welke de 

administratie zelf doet. De regio West-Friesland wil het transformatieproces binnen het sociaal 

domein stimuleren met het gezamenlijke uitvoeringskader en de inkoopstrategie. Dit doet de 

regio West-Friesland door per 2019/2020 te gaan werken met ondersteunings-profielen, 

arrangementen en resultaat gestuurd werken.6 

 

 
3 Monitoring van het Jeugdbeleid in de gemeente Koggenland 
4 https://koggenland.begroting-2019.nl/p890/achtergrondinformatie-ontwikkelingen 
5 https://www.koggenland.nl/inwoners-en-ondernemers/zorgteam-koggenland_43487/ 
6 https://regiowestfriesland.nl/nl/samenwerking/welzijn/inkoop 
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2 Doel van het onderzoek 

 

Invalshoek en scope onderzoek 

Op basis van de gesprekken en constateringen in hoofdstuk 1 en vanuit de intentie om de raad 

en organisatie specifieke handvatten te geven op financieel gebied, gaat de RKC een 

onderzoek uitvoeren. De RKC neemt de financiële situatie als invalshoek en focust zich op het 

verkrijgen van inzicht in de lokale financiële situatie, waarbij we zowel naar afgelopen jaren als 

naar komende jaren kijken. Indien mogelijk betrekken we hierbij leerpunten en best practices 

uit andere gemeenten op het financiële vlak. In het onderzoek kijken we niet naar het gehele 

brede terrein van de jeugdzorg. We kijken in beperkte mate naar de organisatorische invulling 

van de toegang tot jeugdzorg. Verder kijken we alleen vanuit de financiële invalshoek naar de 

regionale context. We onderzoeken niet de doeltreffendheid van de jeugdzorg. Ook de 

rechtmatigheid van uitgaven is geen onderdeel van het onderzoek. 

 

Met het onderzoek sluiten we aan bij de constatering 

die is geformuleerd op de regionale 

raadsledenbijeenkomst van 26 september 2018 dat 

betaalbaarheid (samen met toegankelijkheid) de 

grootste uitdaging is ten aanzien van de Jeugdzorg.  

 

 

 

Doel 

De doelstelling van het onderzoek is om de raden, voor haar kaderstellende en controlerende 

rol, te voorzien van informatie over de financiële situatie en risico’s (verleden, heden en 

toekomst) van de jeugdhulp. Hiermee willen we een oordeel geven over de doelmatigheid 

(betaalbaarheid) en handvatten aanreiken om de doelmatigheid in de toekomst te verbeteren. 

We willen daarbij een verklaring geven voor de overschrijdingen van de kosten. Is sprake van 

minder beïnvloedbare factoren (bevolkingssamenstelling, uitschieters, verwijzingen derden) of 

van oorzaken in beleid en/of uitvoering. Op basis daarvan kan dan beter bepaald worden of 

beleid en daarmee de uitvoering al dan niet aangepast dient te worden.  

 

3 Centrale vraagstelling en deelvragen 

Vanuit het hiervoor geformuleerde doel van het onderzoek is de volgende centrale 

vraagstelling geformuleerd: 

 

Oftewel welke uitgaven zijn voor de verschillende onderdelen van Jeugdzorg gedaan en wat is 

hiervoor begroot? Welke factoren in beleid (uitgangspunten, inkoop, samenwerking, etc.) en 

uitvoering (samenstelling wijkteam, triagemethode, doorverwijzingen) hebben invloed op de 

kosten(beheersing)? De focus van het onderzoek is de doelmatigheid. 

 

Om tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

 

 

 

  

Hoe is de financiële situatie op het gebied van de Jeugdzorg in Koggenland en welke mogelijke 

verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget? 
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Demografische situatie, toegang anders dan via de gemeente uitvoering, uitschieters in de 

kosten. Is er sprake van niet direct te beïnvloeden factoren? 

1) Wat is de risicopopulatie (en hoe verhoudt deze zich tot andere gemeenten)? 

a. Wat zijn aantallen/aandelen in de totale populatie jeugdigen tot 18 (en 23) jaar?  

b.  Wat is de leeftijdsopbouw van jeugdigen? 

c.  Wat is de sociaal economische status? 

 

2) Hoe is de toegang tot de jeugdhulp? Wat zijn de aandelen in de kosten verdeeld naar 

de diverse verwijzers?  

a. Hoe is de toegang via gecertificeerde instellingen, de kinderrechter, het OM , 

justitiële jeugdinrichtingen? 

b. Hoe is de toegang via huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten? 

c. Hoe is de toegang via Veilig Thuis? 

d. Hoe is de crisishulp geregeld?   

e. Heeft de gemeente invloed op deze toegang/toekenning van Jeugdhulp en 

wordt deze ook gebruikt? 

 

3) Heeft de gemeente zicht op de kosten en tarieven van aanbieders van Jeugdhulp? 

a. Zitten er kostenverschillen (behandelprijzen) in de contractering? 

b. Zijn er kostenverschillen in uitvoering als gevolg van behandelduur? 

 

4) Wat is de onderverdeling van de kosten Jeugdzorg in de diverse percelen van 

Jeugdzorg ( in relatie tot andere gemeenten)?  

a.        Zitten er uitschieters in bepaalde percelen van Jeugdzorg? 

b.        Wat is de verklaring van deze uitschieters kostenverschillen?   

 

 

Gemeentelijk beleid en uitvoering in de praktijk. Passendheid bij demografische/lokale situatie. 

Is er sprake van directer te beïnvloeden factoren? 

5) Zijn er bijzonderheden in het gemeentelijke beleid (t.o.v. andere gemeenten) die 

effect (kunnen) hebben op de kosten? 

a. Wat zijn de uitgangspunten van beleid? 

b. Wat zijn de gebudgetteerde en gerealiseerde kosten in de periode 2015-

2018? Wat is de analyse van verschillen? 

c. Wat zijn de begroten en geprognosticeerde kosten (2019-verder)? Hoe is 

hierbij de onderbouwing? 

d. Wat zijn de innovatiekosten (budget en werkelijk) 

 

6) Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van het Zorgteam Koggenland (t.o.v. andere 

gemeenten) die effect (kunnen) hebben op de kosten? 

a. Wat is de samenstelling (expertises, omvang) van het Zorgteam? 

b. Wat zijn de jaarlijkse kosten van het zorgteam? 

c. Is er sprake van een innovatieagenda (budget) gericht op doelmatigheid? 

 

7) Zijn er bijzonderheden in de praktijk van uitvoering door het Zorgteam Koggenland 

(t.o.v. andere gemeenten) die effect kunnen hebben op de kosten?  

a. Hoe zijn de samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders? 

b. Hoe zijn de samenwerkingsrelaties met huisartsen? 

c. Wat zijn de criteria van doorverwijzen (zelf doen of doorverwijzen)? 

d. Op welke wijze wordt er geleerd van evaluaties? 

e. Worden mogelijke verbeteringen in de praktijk doorgevoerd ? 
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4 Omschrijving normenkader 

 

Bij de start van het onderzoek stellen we een normenkader vast. Het normenkader zal zich 

richten op de volgende onderdelen van het normenkader waarbij we gebruik maken van: 

 

1) Doelmatigheid. Hierbij kijken we naar de kosten van de Jeugdzorg. Dit doen we door te 

kijken vanuit de opbouw van de totale kosten van de Jeugdzorg conform de 

begrotingen en jaarrekeningen maar vooral ook per perceel7. We onderzoeken op basis 

van de percelen de opbouw van kosten gekoppeld aan de zorgaanbieders en de 

verwijzers (huisartsen, wijkteam). We leggen een relatie van de kosten per perceel 

naar de populatiekenmerken van Koggenland. (o.a. kosten per ondersteund huishouden 

en per inwoner). Zo mogelijk vergelijken we dit met andere gemeenten. 

 

2) Beleid. Kaderstelling door de raad is belangrijk bij de beheersing van de budgetten voor 

Jeugdzorg. We beoordelen de onderbouwing van de ontwikkeling van de totale kosten 

zoals opgenomen in de meerjarenbegrotingen. Van belang is dat prognoses van kosten 

gebaseerd zijn op onderbouwde demografische analyses / afgestemd op de lokale 

situatie / lokaal beleid. We kijken ook naar de beleidsmatig bepaalde kostendrivers 

(bijv. samenstelling wijkteams, bekostigingsmodel, contractafspraken) 

 

3) Uitvoering. In hoeverre is aandacht gegeven aan de triage bij de toegang bijvoorbeeld 

m.b.v. het Kwaliteitskader Jeugd. Dit kader is gericht op een deskundige en 

professionele uitvoering van de jeugdhulp. Het Kwaliteitskader Jeugd is hiermee een 

leidraad bij het maken van een afweging bij de werktoedeling aan geregistreerde 

professionals en niet geregistreerde professionals. Het Kwaliteitskader Jeugd is een 

veldnorm (gezamenlijke gewenste situatie van zorgpartijen) en daarmee een krachtig 

instrument die richting geeft aan de uitvoering. 8  

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het belangrijk is dat er een duidelijke afbakening is 

tussen preventie en ambulante jeugdhulp in de werkwijze van wijkteams. De ‘leidraad 

toegang preventief-ambulant’ is een belangrijk hulpmiddel voor dit onderscheid 9. Een 

goede en vroege signalering en het omgaan met wachtlijsten en korte lijnen met 

huisartsen hebben invloed op deze werkwijze en op de kosten van Jeugdzorg.  

 

4) Casussen. Hierbij selecteren we – na inventarisatie en analyse van het kostenaandeel 

van zorgpartijen - enkele casussen. In de casestudies onderzoeken we hoe de 

contractvorm (financiële en samenwerkingsafspraken) is vormgegeven.  

 

De onderdelen van het normenkader zijn samengevat gericht op: 

1) Doelmatigheid: Cijferbeoordeling van de kosten van jeugdzorgpercelen/populatie 

2) Beleid: Onderzoek naar de uitgangspunten en vormgeving van beleid,  

3) Uitvoering: De uitvoering van beleid in de praktijk bij de gemeente Koggenland.  

4) Casussen: Zicht op contractvorm oorzaken van kosten van dure casussen.  

  

 
7 Gemeenten maken bij het aanbesteden van Jeugdhulp en het selecteren van aanbieders onderscheid tussen 
verschillende vormen van Jeugdhulp, ook wel percelen genoemd. We bepalen hierbij nog wel de nadere afbakening; 
de focus is gericht op de zorg welke is uitgevoerd door zorgverleners op basis van Zorg in Natura (ZIN). De zorg via een 
persoonsgebonden budget valt mogelijk buiten de scope van het onderzoek. We bepalen na cijferanalyse ook of de 
kosten van wijkteams en de zorgkosten geleverd door wijkteams nader onderzocht zal worden. 
8 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-27177/currentItem  
9 https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2018-04/170407-leidraad-toegang-preventief-ambulant-def.pdf  

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-27177/currentItem
https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2018-04/170407-leidraad-toegang-preventief-ambulant-def.pdf
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5 Globale onderzoeksaanpak 

 

De aanpak van het onderzoek bestaat globaal uit vier fasen:  

• Verzamelen interne beleids- en uitvoeringinformatie en externe informatie (vergelijking 

met andere gemeenten o.a. good practices);  

• Documentstudie en analyse; de onderdelen van het normenkader worden onderzocht 

en gericht op de beantwoording van de centrale vraag en deelvragen;  

• Interviews met betrokkenen ambtelijke organisatie (beleid en financiën) en Zorgteam 

Koggenland (uitvoering). Tijdens het onderzoek worden de feitelijke bevindingen en de 

interviewverslagen teruggelegd bij de geïnterviewden voor controle op juistheid en 

volledigheid. 

• Analyse en rapportage: analyse onderzoeksresultaten, formuleren conclusies en 

aanbevelingen, De conclusies en aanbevelingen zullen gericht zijn op kaderstelling en 

controle door de raad en leer- en verbeterpunten voor het college ten aanzien van 

kostenbeheersing door beleid en uitvoering. 

 

6 Planning, werkzaamheden en uren 

De globale planning en geschatte uren zien er als volgt uit: 

Periode Omschrijving Uren 

November 2019 Oriëntatie onderzoek, besprekingen (gemeentesecretaris/ 

contactpersoon) en schrijven onderzoeksopzet. 

16 

December/januari 

2019 

Kennisgeving onderzoeksopzet aan de raad,  

Start onderzoek, vaststellen normenkader, verzamelen 

informatie en deskresearch 

 

20 

35 

Januari 2020 Voorbereiden, houden en uitwerken interviews (3 stuks)  

en selecteren en onderzoek van casussen  

16 

15 

Februari 2020 Uitwerken casussen  

Analyse onderzoeksresultaten  

20 

20 

 

Maart 2020 Opstellen nota van bevindingen als deel van het rapport 40 

April 2020 Proces van ambtelijk wederhoor en verwerken Nota van 

Bevindingen en opstellen Bestuurlijke Nota van het rapport  

14 

14 

Mei 2020 Bestuurlijk wederhoor, opstellen nawoord RKC, afronding 

rapport.  

6 

Juni 2020 Verzending aan, presentatie maken en behandeling door de 

raad (in het gesprek, debat, besluit).10 

4 

Totaal  220 

 

De uitvoering van het onderzoek gebeurt als volgt: 

- elke fase van het onderzoek zal qua voortgang en tussenrapportages besproken worden 

in de vergadering van de RKC. De besluitvorming gebeurt in gezamenlijkheid. 

- de externe leden van de RKC zullen het onderzoek uitvoeren. De voorzitter (H.G. 

Wokke) zal als hoofdonderzoeker/ projectleider optreden. Ondersteund door een ander 

lid van de RKC (T. Blom). Zij zal ondersteunen bij interviews en zich specifiek richten op 

de kwaliteit van het onderzoek (tegenleesrol).  

- De interne leden zullen de onderzoekers adviseren en als klankbord optreden.  

 

Het totaal aantal gebudgetteerde uren voor dit onderzoek is geschat op 220 uur. Het budget 

voor het onderzoek is € 16.500, deels ten laste van 2019 deels ten laste van 2020.  

 
10 Als meer tijd nodig is of gezien de vergaderdrukte in juni voor de raad, dan zal dit in september plaats vinden. 


