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1. Achtergrond + onderzoeksvraag

Aanloop:

Okt 2019 overleg raad        Vooronderzoek+ overleg        Jan 2020: onderzoeksopzet                           

Toegevoegde waarde?  ontwikkelingen/ financieel /kaderstellen + controleren

Uitvoering:

Dec. 2019 tot april 2020,  bewegend object leren verleden/heden voor toekomst

Hoofdonderzoeksvraag:

Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg in de gemeente en    

welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering         

ter beheersing van het budget?



2. Aanpak: samenhang 4 onderdelen



3. Samenvatting scores

Onderdeel Deelaspect 2017 scores 2018 scores 2019 scores 2020 indicatie

Norm a Norm b Norm a Norm b Norm a Norm b Norm a Norm b

Financiële 
Analyse 

Interne analyse → !
→ ! !

Externe analyse →
→!

Casussen

Inzicht en leren
↑ ↑!

Invloed 
→! ↑

Beleid

Financiële Kaders
→! →!

Kostenfactoren
→ ↑!

Uitvoering

Triage en toegang
↑ →

Uitvoering zorg
↑ ↑!



4.1  Hoofdconclusie

Als …. dan… uitdaging (toekomst): 

1) Concreet beleid en uitvoering/toegang en triage  

2) Invloed op verwijzers

3) Resultaatgericht werken geen zekerheid voor kostenbeheersing

4) Pas dan grip Financieel effect ( nu niet benoemd en onzeker) 

Per onderdeel (verleden): Financieel verslechterd 

1) Financiële analyse nog niet op niveau

2) Inzicht hoogste kosten is nodig

3) Onzekerheden → te algemene kaders

4) Toegang en triage centraal → financieel volgt



4.2  Hoofdaanbeveling

Hoofdaanbeveling

1) Krijg grip financiële analyse (zie rapport)

2) Aanscherping beleid

3) Invloed verwijzers

4) Uitvoering kostenbeheersing 

Per onderdeel; concreet

1) Gebruik andere gemeenten/ benchmark  

2) Richt onderzoek hoogste kosten (komt intern)

3) Onderbouw komende kosten→ maatregelen

4) Relatie zorgresultaat en inzet middelen

→Financiën 

een plek 

geven 



5. Bijzondere aandachtspunten

 1) Interne analyse: taakvelden jaarrekening / diepte verklaring

 2) Externe analyse: maatschappelijke indicatoren / woonplaatsbeginsel

 3) Inzicht en leren: intern top 20 onderzoek

 4) Invloed verwijzers: concretiseren kostenbeheersing (* Privacy) 

 4) Financiële kaders: rijksmiddelen/ opraken reserve sociaal domein

 5) Kostenfactoren: onzekerheid effect kosten/ woonplaatsbeginsel

 6) Uitvoering zorgpartijen: regionaal onderzoek

!



6. Lastig concretiseren

1) Raad en college: informatie diepgang  

2) Raad en college: lokaal kiezen 

3) RKC: aanbevelingen daarom concreet 

(‘in de geest van’ of ‘naar de letter van’) 



7.1 Concrete conclusie en aanbeveling

Financiële analyse + informatieverschaffing nog niet op niveau

1) Zichtbaarheid: vergelijken taakvelden (andere gemeenten)

2) Vergelijking: alleen verplicht waarstaatjegemeente.nl/ niet kosten

3) Beperkte verklaring: open einde / instroom / maatwerk

4) Onderzoek: wachten landelijke onderzoeken (geen benchmark / NJI)

5) Verwachting effect zorgkosten niet bekend

Gebruik andere gemeenten, benchmarks en regio

1) Zichtbaarheid taakvelden: vergelijk direct jaarrekening en begroot

2) Structureel vergelijken: Benchmark en Divosa (+ apparaatskosten)

3) Onderliggende oorzaak: waarom?

4) Leren: landelijk onderzoek (en MI)

5) Vraag kosteneffect! : gebruik sturing lokaal 

FINANCIËLE

ANALYSE



7.2 Concrete conclusie en aanbeveling

Inzicht in hoogste kosten nodig voor grip op kosten

1) Geen diepere verklaringen: kosten percelen

2) Uitschieters: privacy

3) Vanaf 2018 grip: beperkt zicht kostenaandeel per verwijzerstype

4) Intern onderzoek: top 20

5) Kostenbeheersing: wel genoemd - geen aandacht  

Richt onderzoek op hoge kosten en leer structureel

1) Intern onderzoek: richt op hoge kosten

2) Uitschieters: waarom, hoe, balans, welke doorverwijzers (aandacht)?

3) Relatie: verwijzer  → kosten 

4) Top 20: gestructureerd leren kostenbeheersing

5) Convenant/regionaal: concrete maatregelen kostenbeheersing?? 

CASUSSEN



7.3 Concrete conclusie en aanbeveling

Onzekerheden informatie → te algemene kaders

1) Begroting: voorzichtig geen rijksmiddelen 2021-2023

2) Reserve sociaal domein: eind 2018 Koggenland 3,3 mln / Tekort 2019 !

3) Factoren zorgkosten (demografie): totaal niveau geen prognose kosten

4) Verordening 2020: kosteneffect?

5) Zie ook 6.1

Onderbouwde inschatting van kosten + concrete kaders voor uitvoering

1) Helderheid: rijksmiddelen en gemeentelijke (budget)keuze inzet

2) Scenario’s reserve sociaal domein: opties?

3) Kwantificeren factoren: o.a. demografie effect kosten 

4) Verordening 2020: maatregelen in uitvoering pas effect 

5) Zie ook 6.1

BELEID



7.4 Concrete conclusie en aanbeveling

Bij toegang en triage: zorgverlening centraal, financieel effect volgend

1) Professioneel oordeel: Zorgteam en regionaal advies HS-zorg

2) Perspectiefplan: beoogd zorgresultaat / geen aandacht kosten

3) Triage: zorginhoudelijk / geen financiële toets 

4) Beschikking financiële impact: op individueel inzicht kosten

5) Controles: rechtmatigheid / regionale evaluatie 2020 

Nadrukkelijke relatie tussen zorgresultaat en inzet van middelen 

1) Externe toetsing: steekproef /regionaal advies; voor leren en kosten

2) Perspectiefplan: mogelijkheid kostenbeheersing?

3) Bespreek in Zorgteam financiële criteria: urgentie/prijs 

4) Beschikking: zie 1-3

5) Controle: ook doelmatigheid en resultaten 1-4

UITVOERING



8. Bestuurlijke reactie en nawoord RKC 

Bestuurlijke reactie:

▪ Prettig en constructieve samenwerking

▪ Onderzoek nuttig, mening smal ingestoken, inhoudelijke wereld

1. landelijke benchmark en regionale voorbeeldmaatregelen

2. Top 20 kostenintensieve jongeren, onderzoek, najaar 2020

3. Onzekerheden informatie relatie met lagere kosten

4. Resultaatgericht werken relatie kosteninzet 



8. Bestuurlijke reactie en nawoord RKC 

Nawoord RKC:

▪ Blij dat samenwerking goed is ervaren, prijzen rol medewerkster

▪ Insteek behoefte raad centraal, breedte en diepte

1. Vergelijken op kostenniveau, handvatten grip op kosten

2. Intern Top 20 onderzoek van groot belang, ook voor raad

3. Aanbeveling verbetering informatie/kaders (optimale grip en beleidsruimte)

4. Resultaatgericht werken; zorgresultaat met financieel effect (?) / passende 

zorg en beleidsruimte

Advies rekenkamercommissie aan raad:

▪ Onderschrijven bevindingen, raadsbesluit alle aanbevelingen→ acties



Vragen?


