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Onderwerp: Sturing op de uitgaven in de jeugdhulp   

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In onze brief van 24 januari 2018, nr. 2018-002131, hebben wij u geïnformeerd over de verwachte 

tekorten in de jeugdhulp over 2017. Vanaf 2015 sluit de Regionale Inkooporganisatie Groninger 

Gemeenten (RIGG) de contracten met de zorgaanbieders voor jeugd af. De RIGG is ondergebracht 

in de gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Het Dagelijks Bestuur (DB) van 

deze gemeenschappelijke regeling heeft het mandaat de inkoop uit te voeren.  

In bovengenoemde brief is ook aangegeven dat het DB een onderzoek start naar de omvang van het 

tekort. Hiervoor werd in januari 2018 een bestuurlijke stuurgroep ingesteld en de opdracht van de 

al lopende Taskforce sturing op uitgaven in de jeugdhulp uitgebreid. De uitgebreide opdracht van 

de Taskforce was tweeledig: 

1. De prognose op de tekorten jeugdhulp 2017 te monitoren en de bandbreedte te versmallen; 

2. Te komen met maatregelen om de tekorten in het lopende jaar te beperken c.q. te 

voorkomen. 

Wij informeren u met deze brief over de resultaten van de Taskforce en aanvullend een onderzoek 

van KPMG en de maatregelen die wij nemen om de tekorten in de toekomst waar mogelijk te 

beperken. Daarbij gaan wij in op de gevolgen voor Midden-Groningen. Tijdens de raadsbijeenkomst 

op 24 april aanstaande in het kader van de bredere scenariodiscussie sociaal domein hebben we de 

RIGG uitgenodigd om dit onderzoek nader toe te lichten.  

 

Aangepaste prognose 2017  

Het jeugdhulptekort komt op dit moment uit op 23,5 miljoen. Dit is wat we op dit moment kunnen 

weten. Dit bedrag is hoger dan de bandbreedte die we noemden in de brief van 24 januari jl., die 

was gebaseerd op de prognoses van de jeugdhulpaanbieders die we in december 2017 ontvingen. 

Op basis van de meest recente gegevens blijkt dat de aanbieders meer declareren dan zij in hun 

prognose van december 2017 hadden aangegeven. Dit leidt tot een hoger tekort. Bovendien weten 
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we dat niet alle facturen van onder andere de landelijk werkende instellingen over 2017 binnen 

zijn. We weten nog niet hoeveel facturen er nog binnenkomen maar zeker is, dat dit leidt tot 

hogere uitgaven. Daarmee zal het uiteindelijke tekort hoger uitkomen dan 23,5 miljoen. De 

precieze omvang is nu nog niet vast te stellen. 

 

Stijging zorgtoewijzingen  

Uitgangspunt van de jeugdhulp van de Groninger gemeenten is dat ieder kind de hulp krijgt die het 

nodig heeft. Dat is conform het beleid dat door de drie HSSM gemeenten is vastgesteld. We hebben 

er voor gezorgd dat er geen wachttijden zijn bij jeugdhulpaanbieders. Door de inrichting van onze 

sociale teams worden ouders en kinderen ondersteund bij opvoed- en opgroeivraagstukken en zo 

nodig doorverwezen naar jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal 

zorgtoewijzingen. Dat is in lijn met de landelijke trend. 

 

Financiële gevolgen voor Midden-Groningen/ de HSSM gemeenten   

Op basis van het nu voorziene tekort van 23,5 euro bedragen hebben wij de gevolgen voor Midden-

Groningen in beeld gebracht. Dit beschrijven we voor de afzonderlijke gemeenten Hoogezand-

Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Het tekort gaat immers over 2017 en op dat moment 

bestond Midden-Groningen nog niet. De verdeling van het huidige tekort over 2017  laat het 

volgende beeld zien: 

  

 
  

Overzicht tekorten

% Aandeel 

RIGG

Prognose 

RIGG 23,5 

mln

Hoogezand-Sappemeer 7,8% 1.826.473       

Slochteren 2,4% 561.821           

Menterwolde 2,4% 555.594           

HSSM 2.943.888       
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Ten opzichte van de actuele begrotingen 2017 van de 3 gemeenten zou dit een uitzetting zijn van: 

  

 
 

Wij zijn voornemens u bij de jaarrekeningen voor te stellen de werkelijke toename van het tekort 

bij Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde te dekken uit de reserve Sociaal Domein en bij 

Slochteren uit de algemene reserve, als onderdeel van het rekeningresultaat. 

 

Maatregelen tot nu toe om inzicht te krijgen in de kosten 

De RIGG heeft stappen gezet om beter inzicht te krijgen in de kosten. Dit is de basis om het tekort 

in de toekomst te beperken. We zijn nu beter in staat om op gemeenteniveau analyses te maken 

over de cijfers 2017, waardoor meer inzicht ontstaat in het verbruik van jeugdhulp. Hiervoor 

krijgen we van de RIGG onze eigen dataset. Deze analyses gaan we gebruiken bij de ontwikkeling 

van toekomstige interventies. De RIGG heeft daarnaast verbeterpunten in het proces van data-

analyse doorgevoerd waardoor het monitoringsproces verbeterd is.  

 

Maatregelen om het tekort te beperken provinciaal 

We moeten vaststellen dat we op dit moment onvoldoende grip hebben op de uitgaven van de 

jeugdhulp. Om wel grip te krijgen op de uitgaven zijn maatregelen nodig zowel op provinciaal 

niveau als op gemeentelijk niveau. De uitvoering van de maatregelen op provinciaal niveau zijn 

vooral een verantwoordelijkheid voor het DB.  Het DB zal in het kader van de inkoop van de hulp 

scherpere afspraken gaan maken met de zorgaanbieders over kostenbewustzijn en de afhandeling 

van facturering. Daarnaast is het van belang dat de zorgaanbieders vorm en inhoud geven aan de 

gezamenlijk te ontwikkelen transformatie agenda. Hiervoor is gedegen sturing vanuit de RIGG nodig 

in de vorm van contractmanagement. Het contractmanagement moet hiervoor worden 

doorontwikkeld en versterkt. Ook is het noodzakelijk dat de RIGG de gemeenten periodiek de 

benodigde sturingsinformatie gaat leveren. Op provinciaal niveau speelt ook een aantal 

afbakeningsvraagstukken (overlap tussen jeugdhulp en andere wetten). Het DB gaat in overleg met 

zorgverzekeraars over de grenzen van de wetgeving en hoe we daarmee omgaan. Naast de 

Uitzetting t.o.v. de actuele 

begroting 2017

Prognose 

RIGG 23,5 

mln

Hoogezand-Sappemeer 738.428       

Slochteren 383.390       

Menterwolde 335.522       

HSSM 1.457.340    
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beleidsmaatregelen doet de Taskforce een aantal voorstellen voor uitvoeringsmaatregelen, zoals 

afspraken over declaratietermijnen, toezicht op de wijze van zorgtoewijzing, berichtenverkeer etc. 

 

Maatregelen om het tekort te beperken gemeentelijk 

Voor de gemeente is het van belang om de kosten beter te kunnen beheersen. Dat begint met een 

goed monitor- en informatiesysteem dat aansluit bij onze P & C cyclus. Hiervoor zijn we afhankelijk 

van de RIGG, maar zullen ook intern maatregelen moeten nemen. Een belangrijk verbeterpunt is de 

kwaliteit van de toegang en het kostenbewustzijn. Het is noodzakelijk dat we meer greep krijgen 

op de (kwaliteit van de) zorgtoewijzingen door lokale teams en de verwijzingen door bijv. de 

huisartsen. De maatregelen bestaan o.a. uit: 

• Een scherpere bewaking van de buitengrenzen van de jeugdhulp, dat wil zeggen de  

 afbakening met andere wetgeving zoals de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet;  

• Een onderzoek naar stapelaars en schakelaars van verschillende vormen van jeugdhulp; 

• Samenwerkingsafspraken met schoolbesturen en Samenwerkingsverbanden over het   

 Passend Onderwijs.  

• Versterking van de afspraken met de huisartsen waaronder de inzet van Praktijkon-  

 dersteuners Jeugd en Gezin in de gehele gemeente.   

• Samenwerking tussen zorgaanbieders en sociale teams versterken met als doel het tekort 

terug te dringen met behoud van de kwaliteit; 

• Het monitoren van de kwaliteit van de sociale teams en de effectiviteit van de  

 interventies. 

 

In welke mate en op welke wijze de beleidsmaatregelen worden uitgevoerd hangt samen met het 

geheel van maatregelen die voorvloeien uit de scenariodiscussie. De meer organisatorische 

vraagstukken, zoals de monitoring, zijn al in ontwikkeling. Niet alle maatregelen kunnen binnen de 

huidige begroting worden uitgevoerd, waaronder de begroting van de RIGG. Het DB heeft 

ingestemd met de versterking van de RIGG. Daarvoor zal een bijdrage worden gevraagd van de 

gemeenten. Wanneer deze en andere maatregelen gereed zijn komen wij hierop bij u terug met 

een voorstel tot een begrotingswijziging.  
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In de jaarrekening 2017 van de RIGG zal het definitieve tekort 2017 worden vermeld. Eind april 

geeft de RIGG een eerste indicatie van de declaratiestand 2018 op regionaal en op gemeentelijk 

niveau. Wij verwachten dat wij medio 2018 een concrete prognose over 2018 kunnen geven. Dan 

informeren wij u ook over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die wij in het 

vervolg van deze analyse treffen (inclusief de beoogde financiële effecten daarvan).  
 

Naast de uitgavenkant willen wij ons ook actief inzetten om de inkomstenkant positief te 

beïnvloeden. We zijn van mening dat het objectieve verdeelmodel geen recht doet aan de 

problematiek in onze gemeente. We willen naast de landelijke en regionale initiatieven een lobby 

ontwikkelen richting Den Haag om op basis van gedegen analyses en plannen meer inkomsten te 

genereren. We gaan dat als gemeente oppakken en zoeken daarbij ook de samenwerking met de 

andere gemeenten in een vergelijkbare positie.  

 

Financiële doorkijk naar 2018 

Over het jaar 2018 hebben wij de prognose in de begroting opgenomen op basis van de prognose 

van de werkelijke uitgaven van 2017. Deze prognose is in september 2017 afgegeven door de RIGG. 

Op dat moment was er op provinciaal niveau een tekort van € 14 miljoen te verwachten over 2017. 

De kosten worden in 2018 niet meer op basis van een verdeelpercentage verdeeld, maar op basis 

van werkelijke uitgaven zonder provinciale solidariteit. 

Op dit moment is het te vroeg om een betrouwbare prognose voor 2018 te kunnen afgeven. Los van 

de genoemde te nemen acties hebben we te maken met de vervallen solidariteit, eventuele nieuwe 

solidariteit op de specialistische en zware zorg, onzekerheden vanuit het regeerakkoord etc. Op 

basis van de primaire conceptbegroting 2018 en de huidige uitzetting van de kosten levert voor 

Midden-Groningen het volgende beeld op: 
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De nieuwste cijfers voor 2018 zullen wij samen met de gewenste maatregelen betrekken bij de 

scenariodiscussie sociaal domein. Voor 2018 is het essentieel dat we er voor zorgen dat de stijging 

van de uitgaven een halt wordt toegeroepen en de daling wordt ingezet. We gaan daarom met 

onmiddellijke ingang maatregelen inzetten om dat te bewerkstelligen. We richten ons daarbij op 

het ontwikkelen van kostenbewustzijn binnen de toegang waaronder de sociale teams, huisartsen  

en de zorgaanbieders.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

R.W. Munniksma H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Kosten

Primaire 

begroting 

2018 (tekort 

€ 14 mln)

Bij tekort 

van € 23,5 

mln

Jeugd-voorkant 2.188.902      2.188.902    

Kosten ZIN + PGB 19.257.000    20.493.128 

Organisatiekosten 652.985          652.985       

Midden-Groningen 22.098.887    23.335.015 

Ontvangst vanuit de integratie-uitkering rijk 18.246.451    18.246.451 

Begroot tekort 2018 -3.852.436    -5.088.564  


