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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
De fractie van de VVD heeft het college vragen gesteld over de financiële effecten van het plan van
aanpak Jeugdhulp. Onderstaand ontvangt uw raad de antwoorden op deze vragen.
Beantwoording van de vragen van de VVD-fractie
1. Is er bij het college al enig zicht op eventuele wijzigingen in inkomsten m.b.t.
Jeugdhulp Steenwijkerland en zo ja, welke wijzigingen zijn dit dan?
Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan de Algemene uitkering vanwege de
tekorten bij de jeugdhulp. In 2019 gaat het om € 420 miljoen en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300
miljoen. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate,
gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Ook worden de komende maanden bestuurlijke
afspraken gemaakt tussen rijk en de VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en
beter kan gaan functioneren. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling 2019 toegevoegd en zijn er
binnen de regeling Voogdij 18+ aanpassingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor het
verdeelmodel Jeugd.
Voor Steenwijkerland geeft dit het volgende beeld:
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In de Perspectiefnota 2020 - 2023 (pagina 51, financiële mutatie nr. 4.6) staat dat er structureel extra
gemeentelijke middelen nodig zijn voor het uitvoeren van de jeugdhulptaak. Het extra budget voor
2019, 2020 en 2021 binnen de Algemene uitkering voor de jeugdhulp kan dan ook ingezet worden
voor het gepresenteerde tekort in de begroting.
2. Het plan van aanpak Jeugdhulp laat heel concreet een aantal acties zien die
ondernomen worden om grip te krijgen op de kosten van de jeugdhulp. Hoewel wij
begrijpen dat het niet eenvoudig is om exact kwantificeerbaar te krijgen wat de financiële
effecten hiervan zijn en in welk tempo, vragen wij u toch of het mogelijk is om voor de
bespreking van de PPN een financiële inschatting van de effecten te maken? Een
gekwantificeerde doelstelling die opgenomen kan worden in de begroting.
Het primaire uitgangspunt is passende ondersteuning voor elk kind in Steenwijkerland. Het plan van
aanpak Jeugdhulp is gericht op het krijgen van grip op de kosten. We zetten erop in dat het plan van
aanpak een structurele kostenbesparing kan opleveren oplopend tot € 250.000 in 2023. Hierbij liggen
er met name mogelijkheden om kosten te besparen door inzet van maatregelen als het verminderen
van 24-uurs zorg en het doorbreken van langdurige trajecten. We willen ‘het blijven doorbehandelen
zonder merkbaar resultaat’ verminderen. Bovendien ontwikkelen we een effectieve aanpak voor het
ontzorgen en normaliseren van problemen in gezinnen (preventie).
In de perspectiefnota 2020 - 2023 is hiervoor de volgende saldoverbeterende maatregel opgenomen
(pagina 16).
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Doordat maatregelen pas op termijn effect sorteren, is het niet reëel om de volledige kostenreductie
vanaf 2021 ‘in te boeken’. Daarom is gekozen om in de jaren 2020 tot en met 2021 bedragen ten
laste te brengen van de ‘Reserve opvangen tekorten Sociaal Domein’. In totaal gaat dat om een
bijdrage van € 400.000. Uw raad moet dan wel instemmen met het voorgestelde besluit om de
looptijd van deze reserve te verlengen van ‘minimaal tot en met 2020’ naar ‘tot en met 2022’.
Vervolg
Separaat aan de beantwoording van deze raadsvragen wordt uw raad via een informatienota
binnenkort geïnformeerd over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2019.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen VVD - Jeugdhulp.pdf
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Onderwerp: Financiële effecten van het plan van Aanpak Jeugdhulp Steenwijkerland

Datum: 17 juni 2019

Geachte college van Steenwijkerland,
Begin juli 2019 bespreken we als gemeenteraad Steenwijkerland de Perspectiefnota 2019. Zoals de
PPN en de uitleg van wethouder Scheringa duidelijk laat zien, heeft vooral de overschrijding van
Jeugdhulp een enorm negatief effect op onze PPN en de begroting voor de komende jaren.
Wethouder Scheringa geeft in zijn uitleg duidelijk uiteen welke stappen er al ondernomen zijn en
welke effecten dit heeft. Hij benoemt ook al een aantal oplossingsrichtingen. Echter er wordt niet
gesproken over de effecten van het plan van aanpak Jeugdhulp, welk plan afgelopen dinsdag in de
Politieke Markt besproken is. Indien de kosten van de Jeugdhulp zich anders gaan ontwikkelen dan
nu op basis van het huidige jaar is ingeschat, danwel de inkomstenkant van Jeugdhulp zich anders
gaat ontwikkelen dan verwacht (bijdrage Rijk), is de uitkomst van de PPN en eventuele keuzes die
gemaakt moeten worden ook anders. Om goede beleidskeuzes te maken voor Steenwijkerland voor
de komende jaren lijkt het onze fractie zinvol om goed zicht te krijgen op de financiële effecten van
het plan van aanpak.
Daarom heeft de fractie van de VVD de volgende vragen:
1. Is er bij het college al enig zicht op eventuele wijzigingen in inkomsten m.b.t. Jeugdhulp
Steenwijkerland en zo ja, welke wijzigingen zijn dit dan?
2. Het plan van aanpak Jeugdhulp laat heel concreet een aantal acties zien die ondernomen
worden om grip te krijgen op de kosten van de jeugdhulp. Hoewel wij begrijpen dat het niet
eenvoudig is om exact kwantificeerbaar te krijgen wat de financiële effecten hiervan zijn en
in welk tempo, vragen wij u toch of het mogelijk is om voor de bespreking van de PPN een
financiële inschatting van de effecten te maken? Een gekwantificeerde doelstelling die
opgenomen kan worden in de begroting.

Wij zien uw reactie graag tegemoet
Miriam Slomp-Dekkers
Fractie VVD Steenwijkerland
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