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Inleiding: 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en Wmo producten als begeleiding, 
dagbesteding en kort verblijf. Provincie en Rijk hebben deze verantwoordelijkheden inmiddels 
overgedragen. Gemeente Oudewater vat deze overdracht van taken en verantwoordelijkheden niet enkel 
op als een transitie van, maar wil eveneens een transformatie van het sociaal domein realiseren. Dit 
gebeurt volgens de uitgangspunten die zijn geformuleerd in het Integraal beleidsplan sociaal domein als 
door u vastgesteld medio november 2014. 

Gemeente Oudewater heeft jeugdhulp en nieuwe Wmo producten voor 2015 ingekocht binnen de 
samenwerking Utrecht West. Dit betekent dat de inkoop plaatsvond met de gemeenten De Ronde Venen, 
Montfoort, Woerden, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. De samenwerking tussen de Utrecht West 
gemeenten is vastgelegd in het regionale transitiearrangement jeugd (RTA). Op een aantal onderdelen van 
jeugdhulp vindt eveneens samenwerking plaats met andere Utrechtse regio's (Eemland, Food Valley, 
Lekstroom, Utrecht Stad en Utrecht Zuid-oost). Deze samenwerkingen zijn aangegaan op dit schaalniveau 
om effectiever en efficiënter te kunnen inkopen. 
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Kernboodschap: 

Het beschikbare budget voor jeugdhulp en nieuwe Wmo producten wordt naar verwachting in 2015 niet 
overschreden. Inmiddels is gerapporteerd op de aantallen inwoners die in de eerste helft van 2015 
jeugdhulp en nieuwe Wmo producten hebben afgenomen. Ook zijn de financiële gevolgen hiervan 
zichtbaar voor de gemeente Oudewater en is een prognose opgesteld voor heel 2015. Deze positieve 
boodschap wordt begeleid met enkele kanttekeningen: 

1. Gewerkt is met prognoses die in de toekomst anders kunnen uitpakken; 
2. Circa 7b0Zo van de inwoners die nieuwe Wmo ondersteuning ontvangt, vindt plaats op basis van 

het overgangsrecht. Deze groep is nog niet geherindiceerd op basis van de nieuwe verordening 
en beleidsregels. 

3. 1507o van de geboden jeugdhulp in Oudewater is op dit moment formeel toegewezen. Zo'n 
formele toewijzing hangt samen met de registratie van de toekenning in het Gemeentelijke 
Gegevens Knooppunt (GGK). Dit is een beveiligde omgeving, waar uitwisseling van informatie 
op zorgvuldige wijze kan plaatsvind. Het GGK borgt dat de gemeenten zicht krijgen op de 
daadwerkelijke levering van de juiste gecontracteerde zorg tot het gestelde maximum. 
Tegelijkertijd kampt het GGK met de nodige opstartproblemen, waardoor de 
informatieverwerking achterloopt of tekort schiet. Dit heeft tot gevolg dat de registraties 
(toewijzingen) achterblijven bij de werkelijk geleverde jeugdhulp. 

4. Na-ijleffect, de stand van zaken van halfjaarrapportage presenteren een gunstig beeld voor de 
gemeente Oudewater. Maar wij wijzen u ook erop dat bij Q3 en Q4, een ander beeld kan 
ontstaan. Een belangrijke reden hiervoor is dat de duurdere jeugdzorgtrajecten soms later in 
het jaar worden gedeclareerd. Dit komt met name door de langere doorlooptijden van deze 
complexe zorgtrajecten. Het kan zelfs zo zijn dat deze duurdere en complexe 
jeugdzorgtrajecten nog in 2016 kunnen worden gedeclareerd. Wij adviseren u dan ook om het 
overschot van het budget jeugdhulp en nieuwe Wmo te reserveren in het sociaal deelfonds. 

Onderbouwing: 

1. Voor Oudewater is in 2015 C 987.000 euro aan jeugdhulp (ZIN) gecontracteerd. Op basis van 
het zorggebruik in het eerste half jaar is te verwachten dat Oudewater in 2015 73aZo aanspreekt 
van het budget, te weten 725.000 euro. Dit betekent dat Oudewater 2015 ten aanzien van 
jeugdhulp naar verwachting afsluit met een positief resultaat van 262.000 euro. Betrekken we 
daarbij ook informatie aangaande jeugdhulp die is geboden als persoonsgebonden budget of 
binnen het landelijk transitie arrangement, dan is in 2015 naar verwachting eveneens sprake 
van een positief resultaat, namelijk van C199.000 euro. 

2. Voor Oudewater is in 2015 758.000 euro aan Wmo (ZIN) gecontracteerd. Op basis van het 
zorggebruik in het eerste half jaar is te verwachten dat Oudewater in 2015 van dit budget 
aanspreekt, te weten 247.000 euro. Dit betekent dat Oudewater 2015 ten aanzien van Wmo 
naar verwachting afsluit met een positief resultaat van 511.000 euro. Betrekken we daarbij ook 
informatie aangaande Wmo die is geboden als persoonsgebonden budget of binnen het 
landelijk transitie arrangement, dan is in 2015 naar verwachting eveneens sprake van een 
positief resultaat, namelijk van 510.000 euro. 

Interpretatie: 

Dit naar verwachting gunstige resultaat volgt na een transitie van taken en verantwoordelijkheden waaraan 
de nodige voorbereidingen vooraf gingen. Onderdeel van deze voorbereiding was een zorgvuldig 
inkoopproces waarbij gekozen is voor de Prestatie Inkoop Methodiek. Aanbieders konden op basis van hun 
zorginhoudelijke expertise en hun ervaringen met het huidige stelsel, een plan op te stellen hoe zij hun 
aanbod zo goed mogelijk kunnen inrichten (transformatie) om een passend aanbod te bieden, rekening 
houdend met de beleidsdoelen van de regio Utrecht West en tegen een zo gunstig mogelijke 
prijs/kwaliteitverhouding. Deze aanpak werpt nu, naar verwachting zijn vruchten af. 
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Het naar verwachting gunstige resultaat kan nog in mindere mate verklaard worden vanuit de transformatie 
sociaal domein en de inzet van Welzijn Oudewater. De effecten van herindicaties komen in zeer beperkte 
mate tot uitdrukking in dit resultaat, waardoor het positieve resultaat niet aan de nog uit te voeren 
transformatie kan worden toegeschreven. 
Op dit moment is e.e.a. vooral toe te schrijven aan een goed voorbereide en scherp ingezette 
inkoopprocedure. 

Opgemerkt moet worden dat het aantal jongeren (0-18 jaar) met ondersteuning in de periode van 1 januari 
2015 naar 1 juli 2015 is gestegen van 43 jongeren naar 47 jongeren. Het is van belang nader te 
onderzoeken of deze toename beleidsmatig te verklaren is vanuit recente ontwikkelingen en 
omstandigheden, waarop preventieve of de-escalerende maatregelen mogelijk zijn. 

Vervolg: 

niet van toepassing 

Bijlagen: 

Tabel 1: Beschikbaar budget en extrapolatie Jeugdhulp, bedragen x C 1.000,-

Gemeente Beschikbaar Budget Extrapolatie Extrp. + PGB+LTA Saldo 
Gerapporteerde 31-12-2015 

zorg 
Oudewater C 1.103 Ê725 C 1 7 9 ] Cl 99 

Tabel 2: Beschikbaar budget en extrapolatie Wmo, bedragen x 1.000,-

Gemeente Beschikbaar Budget Extrapolatie Extrp. + PGB+LTA Saldo 
Gerapporteerde 31-12-2015 

zorg 
Oudewater C928 C 2 4 7 | 6418 6 510 

De secretaris De burgemeester 

mr. drs. P. Verhoeve 
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