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Beste raadsleden, 

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de bestuursrapportage, hierna Burap, over de periode 
januari tot mei 2020 van de Dienst SoZaWe. Omdat met name op het programma Jeugd 
sprake is van een forse kostenuitzetting ten opzichte van 2019 en eerdere ramingen lijkt het 
ons wenselijk om een toelichting op de kostenontwikkeling te geven. In deze brief worden in 
kort bestek de belangrijkste oorzaken, gevolgen en genomen maatregelen geschetst. 

Boekjaar 2019 
In 2019 werd de gemeente Harlingen geconfronteerd met een forse stijging van de kosten 
voor jeugdhulp. Dit nadat de kosten voor jeugdhulp ook in 2018 al een sterke toename lieten 
zien. 

Twee zaken vielen in 2019 in het bijzonder op: 
• De kosten voor specialistische jeugdhulp namen sterk toe van € 2.048.340,- in 2018 

naar 2.493.485,- in 2019, met name door een toename van de gemiddelde 
'trajectprijs' als gevolg van de inzet van steeds duurdere vormen van (jeugd)zorg. 

• De kosten voor verblijf namen sterk toe van € 376.601,- naar€ 968.929, ook als 
gevolg van duurdere zorg en toename van inzet van langdurig verblijf 

Eind 2019 is met de Dienst een plan van aanpak opgesteld om de kostentoename in te 
dammen. Dit plan van aanpak was met name gericht op het treffen van maatregelen om 
zowel voor de specialistische jeugdhulp als voorzieningen gericht op verblijf kritisch te 
bezien of de kosten van noodzakelijke zorg ook anders, op een verantwoorde wijze tegen 
lagere kosten kon worden georganiseerd. De maatregelen waren onder meer gericht op: 

• Scholing en coaching van gebiedsteammedewerkers bij het inzetten van de juiste 
vormen van zorg; 



cc r 
GEMEENTE HARLINGEN 

• Het beperken van de mogelijkheden van zorgaanbieders om zonder consultatie van 
de gemeente meer verblijfuren voor jeugdigen in te zetten; 

• Het kritisch bevragen van zorgaanbieders als relatief dure zorg via externe verwijzers 
(dus niet via de gebiedsteams maar bijvoorbeeld via huisarts of gecertificeerde 
instelling) wordt toegekend; 

• Het kritisch bevragen van zorgaanbieders inzake herhaalaanvragen voor jeugdhulp, 
waarbij een zorgaanbieder een nieuw budget aanvraagt, terwijl de doelen uit het 
oude traject (nog) niet zijn behaald: in dat geval wordt een aanvraag afgewezen; 

• Het doorlopend monitoren van de ontwikkelingen, het bijhouden van de resultaten 
van de ondernomen acties ten behoeve van (bij)sturing. 

Boekjaar 2020 
De maatregelen uit het plan van aanpak zijn voor 2020 op geld gezet. In de begroting na 
wijziging 2020 van de Dienst SoZaWe zijn op verzoek van de gemeente Harlingen namelijk 
taakstellingen opgenomen, vooral wat betreft de kosten verblijf en de kosten voor 
specialistische jeugdhulp. Ten opzichte van de realisatiecijfers 2019 had de gemeente 
Harlingen zich een taakstelling voor het programma Jeugd van ruim een miljoen euro 
minderuitgaven opgelegd, wat -naar nu blijkt- niet in zo korte tijd gerealiseerd kan worden. 
Voor veel maatregelen uit het plan van aanpak geldt dat pas later in de tijd de (financiële) 
impact zichtbaar wordt. 

Prognose 2020 
Uit de prognose 2020 van de Dienst SoZaWe, zoals opgenomen in de bestuursrapportage 
januari-mei 2020 blijkt dat de gemeente Harlingen voor Jeugdzorg rekening moet houden 
met meerkosten voor van ruim €885.000: €4.745.250 in plaats van€ 3.860.000 zoals eerder 
geraamd. 

Vergelijking 2020 ten opzichte van 2019 
Van de andere kant bezien, is het positief dat de kosten in 2020 naar verwachting niet hoger 
zullen uitvallen dan in 2019. Na de forse kostenstijgingen van de afgelopen jaren is wel 
degelijk een afvlakking en lichte daling opgetreden. Dat biedt perspectief voor de toekomst 
om verder te gaan met de ingezette maatregelen en deze waar nodig verder aan te 
scherpen. 

Bij specialistische Jeugdhulp is wel sprake van een kostenstijging van ruim €258.500 ten 
opzichte van 2019, maar daar staat tegenover dat de kosten van Verblijf lager zijn (ca. 
€219.000). Het is mogelijk dat de Coronaeffecten zich hier laten gelden. De afgelopen tijd is 
sprake van een toename van huishoudens die (acute) hulp vragen en waarbij ook relatief 
dure hulp wordt ingezet. 

Kostenbeheersing 
De komende tijd zal de aandacht en inzet vooral gericht zijn op verdere verbetering van een 
verantwoorde kostenbeheersing. Daartoe wordt gezocht naar een optimale balans tussen 
wat noodzakelijk is voor goede/optimale zorg- en hulpverlening en de daarmee 
samenhangende kosten. Dat betekent onder meer extra inzet gericht op integraal werken 
vanuit inhoud (gebiedsteam) en financieel-administratieve en juridische ondersteuning 
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(Dienst SoZaWe). Deskundigheidsbevordering en kennisverbreding op beide vlakken maakt 
daar deel van uit. Om goed te kunnen sturen op het proces, zal de monitoring worden 
verbeterd, zodanig dat resultaten en kosten voldoende inzichtelijk zijn om tijdig bij te sturen 
als dat nodig is. Uiteindelijk moet dat uitmonden in hoogwaardige dienstverlening tegen 
acceptabele kosten. 

Met vriendelijke groet, 

B~~~r n wethouders van Harlingen, 
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=ç,van den Broek 
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