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Toelichting vanavond

• Verdieping op cijfers jeugdhulp
• Sturingsopties op jeugdhulp
• Korte toelichting op Wmo
• Bestuurlijke opdracht sociaal domein

NB: alle cijfers over 2019 zijn voorlopig ivm jaarrekening traject.
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Vooraf: jeugdhulp in de begroting
Maatwerk uitgaven jeugdhulp ≠ taakvelden indeling

Open-einde regelingen Jeugdhulp:
• Zorg in Natura (circa 22 mln) 
• Persoonsgebondenbudget (circa 9 ton)

Verdeeld over taakvelden:
• 6.72: Maatwerkdienstverlening 18- 
• 6.82: Geëscaleerde zorg 18-
• Ook andere kosten op deze taakvelden
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Verdieping op cijfers jeugd (1)
ontwikkeling uitgaven zorg in natura jeugdhulp
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Verdieping op cijfers jeugd (2)
aantal unieke cliënten op jaarbasis

2015 2016 2017 2018 2019

1942

1993

2175

2127
2158
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Verdieping cijfers jeugd (3)
opbouw stijging 2018-2019 = 4,1 mln 

90% 7% 3%

zorgzwaarte aantal clienten prijs
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Verdieping cijfers jeugd (4)
Zorgzwaarte

• Stijging zorgzwaarte: 
• de toename van de verstrekte zorg (# uur, #dagdelen)
• de verschuiving van lichte naar zwaardere / specialistische zorg 
• de toenemende looptijd van zorg (duur indicatie)

• Voorlopige cijfers 2019 tov 2018
• Aantal indicaties + 5% in 2019
• Prijs per indicatie + 17% in 2019
• Gemiddelde kosten per cliënt  € 8.616 in 2018  =>  €10.385 in 2019
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Verdieping cijfers jeugd (5)

2020 2021 2022 2023

Uitgavenniveau 2019   €23,124,000

€  19,729,048 €  19,026,626 €  19,277,483 €  19,290,595

Programmabegroting 2020-2023

• Impact coronavirus
• Ontwikkeling zorgzwaarte
• Prijsstijging 
• Ontwikkeling cliënten aantal

Eerste inschatting tekort 2020
Ca: 6 mln 
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Sturen op jeugdhulp
Beperkt, maar zeker mogelijkheden

Sturingsopties beperkt door Jeugdwet (zorgplicht) en jurisprudentie

Kansen voor verdere sturing, o.a.
• Aanscherpen uitvoering, wijze indicatiestelling, sturen op effectiviteit
• Sturen op samenwerking met verwijzers
• Afbakening met passend onderwijs
• Maatschappelijke discussie over normalisering jeugdhulp
• Lange termijn: keuzes inkoop geeft andere sturingsopties
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Ontwikkeling Wmo 
Hoofdlijn

• Afgelopen jaren: geen tekorten
• Abonnementstarief ingevoerd per 1/1/19 => groei aantal cliënten 
• Vooral effect bij Hulp bij huishouden en begeleiding

• Rijk compenseert wegvallen eigen bijdrage, niet aanzuigende werking. 
• Jurisprudentie: tarieven moeten meestijgen met Cao

• Verwacht tekort 2020: circa 1 mln tov programmabegroting
• Structureel probleem 
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Bestuurlijke opdracht Sociaal Domein

Elementen:
1. Analyse 
2. Bijsturing op Jeugd en Wmo 
3. Oplossingsrichtingen dekking tekort

Omvang tekort zodanig groot, dat niet langer haalbaar is om hele tekort 
op te lossen binnen programma 4 Sociaal Domein. 
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