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Inleiding (2/3) 

Aannames oorzaken stijging: 
• Succes van sociaal team en organisatie van toegang;
• Registratie-effect; 
• Rijksbeleid (bv. Abonnementstarief, reële tarieven);
• Demografische ontwikkelingen;
• Problematisering / medicalisering; 
• Meer en ook complexere vragen. 

• Onvoldoende middelen Rijk



Inleiding (3/3) 

Hoe houden we Jeugdhulp en Wmo betaalbaar?

• Bestuursopdracht van de colleges van Heiloo, Bergen, Uitgeest en 
Castricum om te komen tot maatregelen die de kostenontwikkeling 
in Sociaal Domein kunnen beheersen. 

• Planning: nu korte termijnmaatregelen en “laaghangend fruit”. In 
december volgt eindrapport met langetermijn maatregelen met 
(mogelijk) politiek karakter. 
Behandeling Gemeenteraad 1e kwartaal 2021.

• Mogelijke financiële effecten vastleggen in voorjaarsnota 2021.



Uitgangspunten korte termijn 
beheersmaatregelen

• Passend binnen huidig vastgesteld beleidskader en dus 
collegebevoegdheid;

• Nu al te kwantificeren zodat financiële effecten kunnen worden 
meegenomen met de meerjarenbegroting 2021-2024;

• Inschattingen van deze effecten zijn gebaseerd op aannames; deze 
dienen te worden getoetst in de loop van 2021;

• Splitsing naar maatregelen: 
1. die de bedrijfsvoering raken 
(met gevolgen voor zorgaanbieders en BUCH-werkorganisatie);
2. die de dienstverlening aan de inwoners raken.



Verwachte besparingen korte termijn 
beheersmaatregelen in 2024

Maatregelen m.b.t. bedrijfsvoering

Bruto besparingen: € 1.343.000

Structurele investeringen: € 196.000

Netto besparing: € 1.147.000

Maatregelen m.b.t. dienstverlening

Bruto besparingen: € 317.000

Incidentele investeringen: € 0

Netto besparing: € 317.000

Totale netto besparing: € 1.464.000



1. 
Beheersmaatregelen m.b.t. 

bedrijfsvoering



Voorbeeld 1.1: Toestemming/ escalatieladder 
nodig bij beschikken “dure” cliënten
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Top 5 duurste cliënten 366.300 356.300 559.415
Overige cliënten 2.150.700 1.980.700 3.161.564



Korte omschrijving: 
Om ervoor te zorgen dat de cliënten de benodigde zorg tegen de juiste kosten 
krijgen is het van belang dat de gemeente scherp regie houdt op het afgeven van 
toewijzingen/beschikkingen. Bij toekenningen vanaf een bepaald bedrag mag dit 
niet alleen worden bepaald door het sociaal team maar is toestemming nodig.

Effect zorgaanbieders: 
Er wordt minder gemakkelijk ingestemd met voorgestelde dure inzet.

Verwacht financieel effect 2024: 
Besparing:             € 224.000
Investering:            € 8.000 (structureel)
Netto besparing:    € 216.000

Voorbeeld 1.1: Toestemming/ escalatieladder 
nodig bij beschikken “dure” cliënten



Voorbeeld 1.2: Inrichten contractmanagement 
Sociaal Domein BUCH
Korte beschrijving: 
Huishoudelijk hulp, trapliften, woningaanpassingen (Wmo) en in de Jeugdhulp het 
familiegroepsplan worden niet regionaal ingekocht maar door de BUCH zelf. 
Overdragen aan RNO op korte termijn niet mogelijk. Door zelf hiervoor 
contractmanagement op te zetten is de verwachting dat er scherpere tarieven en 
meer grip op de aanbieders kan komen.

Effect aanbieders: 
De aanbieders moeten meer meetbare resultaten aantonen en krijgen te maken 
met een professionelere gemeentelijke partner. Hierdoor zullen ze moeten komen 
met scherpere tarieven.

Verwacht financieel effect in 2024: 
Besparing:             € 84.000
Investering:         € 37.000 (structureel)
Netto besparing:    € 47.000



Voorbeeld 1.3: Versterken samenwerking 
huisartsen / praktijkondersteuners
Korte beschrijving: 
Vanuit de gemeente wordt een jeugd- en gezinscoach aangeboden om te werken 
als praktijkondersteuner. Deze praktijkondersteuner begeleidt cliënten en verleent 
zorg, waardoor doorverwijzing naar zwaardere en duurdere zorg wordt 
voorkomen. 

Effect aanbieders/ cliënten: 
Minder  en passendere doorverwijzingen via huisarts en cliënten ontvangen 
sneller benodigde zorg.

Verwacht financieel effect in 2024: 
Besparing:      € 438.000
Investering:            € 106.000 (structureel)
Netto besparing:   € 332.000



2. 
Beheersmaatregelen 
m.b.t. dienstverlening



Voorbeeld 2.1: Pgb’s toetsen op eigen kracht en 
gebruikelijke zorg

Korte omschrijving: 
Door meer opgedane kennis over wetgeving, beleidsregels en jurisprudentie 
omtrent pgb’s, is het nu mogelijk ook meer rekening te gaan houden met eigen 
kracht en gebruikelijke zorg, indien pgb-zorg door ouders aan hun kind(eren) 
wordt geleverd.

Effect voor inwoner: 
De benodigde zorg zal worden geleverd; de zorgverlener (ouders) krijgen mogelijk 
minder inkomsten uit pgb.

Verwacht financieel effect 2024: 
Besparing:             € 23.000
Investering: € 0
Netto besparing € 23.000



Voorbeeld 2.2: Scherper toepassen wettelijke 
kaders Jeugdwet, Wmo, Wlz, Zvw en Passend Onderwijs
Korte omschrijving: 
Door scherper te kijken naar de diverse wetten wordt voorkomen dat de gemeente 
zorg gaat beschikken die eigenlijk onder een andere wetgeving thuis hoort. 
Hierdoor is dat verwachting dat er minder cliënten beschikte zorg gaan krijgen van 
de gemeente.

Effect voor de inwoners: 
De inwoners kunnen dit gaan ervaren als minder keuzevrijheid. Daarnaast vraagt 
de Wlz een hogere eigen bijdrage dan de gemeente.

Verwacht financieel effect in 2024: 
Besparing:             € 117.000



Voorbeeld 2.3: Nadere werkafspraken na 
verwijzing door Gecertificeerde Instellingen (GI) 
in Jeugdhulp



Korte omschrijving: 
Door aanvullend overleg tussen gemeente en GI’s bij doorverwijzing naar hulp 
met hoge intensiteit, worden de doelen en de vorm van de benodigde zorg 
aangescherpt. Hierdoor lagere kosten voor deze zorg.

Effect voor de inwoners: 
Gerichtere en meer passende hulp. Wel betekent dit een aanpassing van de 
huidige werkwijze van de GI’s.

Financieel netto effect in 2024: 
Besparing € 9.000

Voorbeeld 2.3: Nadere werkafspraken na 
verwijzing door Gecertificeerde Instellingen (GI) 
in Jeugdhulp



Aanvullende korte termijn beheersmaatregelen 
m.b.t. dienstverlening

• Onderzoek naar bestaande dure cliënten;
• Scherper toezien op motivering Pgb’s hoger dan 75% van 

ZIN tarief;
• Onderzoek haalbaarheid toepassen budget- en of 

volumeplafonds bij zorgaanbieders;
• Herinrichting huishoudelijke ondersteuning;
• Heronderzoek naar langlopende verstrekkingen Wmo;
• Dyslexiezorg alleen toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar.



Aanvullende korte termijn beheersmaatregelen 
m.b.t. bedrijfsvoering

• Administratieprotocol strakker handhaven;
• Materiële controle bij aanbieders;
• Werken met Preventie- en triageteam;
• Regievoeren op alle maatwerkvoorzieningen;
• Structureel borgen toezicht, doel- en 

rechtmatigheidsonderzoek.



Vervolgtraject Bestuursopdracht

1. Uitwerken lange termijn beheersmaatregelen 
1. Financieel effect pas na 2021 merkbaar;
2. Impact op beleidskaders;
3. Mogelijke beheersmaatregelen waarvoor meer analyse 

nodig is
2. Opstellen eindrapport met hierin ook analyse en 

monitoring beheersmaatregelen.
3. Aanbieding eindrapport aan de raad (1e kwartaal 

2021) en hierna besluitvorming in raad.
4. Verwerking besluitvorming lange termijn met de 

kadernota 2022.



Vragen?
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