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ONDERWERP  Raadsvoorstel  Rapport Rekenkamercommissie financiële situatie en prognose Jeugdzorg 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Jeugd 0-23 jaar 

ZAAKNUMMER  ZK20001061 

AANLEIDING  Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht en het is aan de gemeenten om te bepalen welke 

hulp vrij toegankelijk is en welke niet. De Rekenkamercommissie (RKC) Koggenland heeft 

de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de financiële situatie van de Jeugdzorg in 

Koggenland (in vergelijking tot andere West-Friese gemeenten). De focus in het onderzoek 

is gelegd op het verkrijgen van inzicht in de lokale financiële situatie, verklaringen voor de 

kosten (overschrijdingen), beïnvloedbare factoren hierop en oorzaken die mogelijk hun 

oorsprong hebben in beleid en/of uitvoering.  

Met dit voorstel wordt u gevraagd kennis te nemen van het onderzoeksrapport en de 

conclusies, alsmede de aanbevelingen te onderschrijven en het college op te dragen de 

verschillende aanbevelingen op te pakken en te realiseren.  

KADER  Verordening op de Rekenkamercommissie Koggenland, 2017. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De aanbevelingen in het rekenkamerrapport ‘Financiële situatie en prognose Jeugdzorg  

Koggenland 2015-2019’ over te nemen;  

2. Het college opdracht te geven om deze aanbevelingen uit te voeren en de raad te 

informeren voor 1 april 2021 over hoe de aanbevelingen zijn uitgevoerd. De opdracht 

bestaat uit: 

a. De financiële analyse en informatieverschaffing van de Jeugdzorg op niveau te 

brengen door gebruik te maken van andere gemeenten, benchmarks en regionaal 

niveau;  

b. Onderzoek te richten op hoge kosten in percelen, verwijzers en cliënten, en leer op 

een structurele manier; 

c. Financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering concretiseren 

door een goed onderbouwde inschatting van de komende kosten te maken;  

d. Bij toegang tot triage nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet van 

middelen te leggen.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met de aanbevelingen ziet de RKC Koggenland mogelijkheden om meer grip te krijgen op 

het budget jeugdzorg in Koggenland. 
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ONDERBOUWING  Conclusie  

De centrale vraag van het onderzoek luidde ‘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 her budget?’ 

Het onderzoek heeft geleid tot de volgende hoofdconclusie: Als de behoefte aan jeugdhulp 

door de demografie gelijk blijft of toeneemt (maatschappelijke indicatoren wijzen op een 

stijging), zal het de uitdaging zijn om door toegang en triage (door beleid en uitvoering) en 

invloed op verwijzers de stijging van het aantal voorzieningen onder controle te houden. 

Naast de invoering van resultaatgestuurd werken is er zo de mogelijkheid om grip te 

krijgen op de financiële situatie van de Jeugdzorg.  

 

De deelconclusies zijn: 

- De financiële analyse en informatieverschaffing is nog niet op niveau; 

- Het inzicht in de hoogste kosten is nodig voor grip op de kosten; 

- Onzekerheden in de informatie kunnen leiden tot te algemene kaders; 

- Bij toegang en triage staat zorgverlening centraal, het financiële effect is hieraan 

volgend. 

 

Aanbevelingen  

Bij deze hoofdconclusie hoort de volgende hoofdaanbeveling: Krijg grip op de financiële 

analyse van Jeugdzorg en gebruik deze grip om door aanscherping van beleid, invloed op 

huisartsen en uitvoering kostenbeheersing deels te realiseren’. Oftewel geef ook financiële 

aspecten van Jeugdzorg in de zorgverlening een plek. 

 

De deelaanbevelingen zijn:  

- Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau; 

- Richt onderzoek op hoge kosten en leer op een structurele manier; 

- Maak een goed onderbouwde inschatting van komende kosten en concretiseer 

hiermee de financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering; 

- Leg nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet van middelen.  

 

Deze conclusies en aanbevelingen zijn verder onderbouwd en geconcretiseerd in het 

bijgevoegde rapport  (zie bijlagen 2 en 3).   

 

KANTTEKENINGEN  De  bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn voor een reactie 

voorgelegd aan het college. De reactie van het college is opgenomen in het rapport (zie 

bijlage 2, blz. 15 e.v.). 

FINANCIËN  Nvt.  

DUURZAAMHEID  Nvt. 
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Datum 9 juni 2020  

 

De Rekenkamercommissie Koggenland 

 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Nvt. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Nvt. 

COMMUNICATIE  Persbericht  

Plaatsing van het rapport op de gemeentelijke website.  

VERVOLG  Nadat de raad een besluit heeft genomen is het aan het college om uitvoering te geven aan 

het raadsbesluit.  

 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief d.d. 5 juni 2020 

2. Rekenkamerrapport; financiële situatie en prognose Jeugdzorg Koggenland 2015-2019 

en verder, Deel 1; Bestuurlijke nota, april 2020 

3. Rekenkamerrapport: financiële situatie en prognose Jeugdzorg Koggenland 2015-2019 

en verder, Deel 2; Nota van bevindingen, april 2020 


