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Gemeente Bergen werkt aan toekomstbestendig stelsel jeugdhulp en Wmo

Voor de zomer verwacht het college een besluit over voorgestelde maatregelen om het 

uitvoeringsniveau binnen het huidige zorgstelsel in het sociaal domein in de gemeente Bergen 

beheersbaar en toekomstbestendig te houden. Door maatregelen te nemen wil de gemeente 

Bergen ervoor zorgen, dat inwoners die jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

nodig hebben dit ook kunnen ontvangen.  

Aanleiding voor maatregelen in het zorgstelsel in het sociaal domein

De uitgaven binnen het sociaal domein stijgen jaarlijks, waardoor de gemeentelijke begrotingen 

onder grote druk staan. Ook de gemeente Bergen herkent dit beeld. Maatregelen zijn daarom 

noodzakelijk om te kijken hoe middelen efficiënter kunnen worden ingezet. Het Rijk werkt samen 

met gemeenten aan aanpassingen van het stelsel. Hierover zijn al eerste ideeën. De keuzes worden 

verwacht na de formatie van een nieuw kabinet. Tussentijds compenseert het Rijk gemeenten 

gedeeltelijk en tijdelijk voor toegenomen kosten voor jeugdhulp. 

Opgave voor gemeenten
Naast extra middelen van het Rijk is het aan gemeenten lokaal beleid te maken en het zorgstelsel 

toekomstbestendig en beheersbaar te houden en uit te voeren. Het college van B&W heeft laten 

onderzoeken wat de huidige situatie in Bergen is en welke maatregelen genomen kunnen worden 

met het oog op de verwachte ontwikkelingen. Denk hierbij aan een betere samenwerking met 

huisartsen die veelvuldig verwijzen naar hulp en ondersteuning. Ook het aanpassen van 

inkoopmodellen en contractmanagement en het gerichter regisseren van ondersteuningstrajecten 

kunnen bijdragen aan beheersbaarheid en bestendigheid. 

Uitvoering van korte termijn maatregelen in 2021 

Eind 2020 heeft het college een aantal korte termijn maatregelen aangeboden aan de 

gemeenteraad. Maatregelen binnen de huidige beleidskaders gericht op betere en betaalbare zorg, 

hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Aan deze maatregelen wordt intussen uitvoering 

gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan aandachtiger kijken naar nieuwe zorgvragen, 

intensiever sturen op de resultaten die inwoners met ondersteuning willen bereiken,  meer controle 

op zorgaanbieders en het versterken van de samenwerking met zorgpartners en verwijzers. Het doel 

hiervan is een efficiencyslag en het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners.

Formuleren en besluiten over lange termijn maatregelen in 2021 en verder

Begin 2021 is een analyse gemaakt van alle jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 

Bergen. Hierop zijn conclusies gebaseerd en is er een set lange termijn maatregelen geformuleerd. 

Deze variëren van het aanpassen van processen, monitoring en samenwerking tot aanscherpen van 

contractmanagement en subsidievoorwaarden of het inzetten van deskundigen in complexe 

casussen. De verwachting is dat de gemeenteraad voor de zomer besluit over de voorgestelde 

maatregelen.
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Mogelijk effect op inwoners in Bergen

Maatregelen hebben doorgaans effect op het hele zorgstelsel, dus ook op inwoners die zorg of hulp 

nodig hebben. Het kan zo zijn, dat de hulp of ondersteuning anders wordt ingestoken, of dat er in 

een aanvraaggesprek meer alternatieven worden besproken. Het is de bedoeling dat inwoners die 

dat nodig hebben de best passende hulp of ondersteuning aangeboden krijgen. Daarbij hecht de 

gemeente Bergen er waarde aan, dat dit gebeurt op een toekomstbestendig verantwoorde wijze, 

zowel in kwaliteit, kwantiteit en in kosten. 
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