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Nr. RV19.0051 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD Fractie betreffende Jeugdzorg 
(inzicht in populatie en budgetten) 

 

 
Aan de fractie VVD Fractie 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 21 juni 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Jeugdzorg (inzicht in populatie en 

budgetten): 

 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Jeugd (populatie) 

1. Bent u bekend met de landelijke verdiepingsonderzoeken met betrekking tot de 

jeugdhulp die uitgevoerd zijn in opdracht van minister De Jonge (Volksgezondheid, 

Welzijn, Sport)?  

 

Ja, we zijn ermee bekend. 

 

2. In hoeverre zijn de uitkomsten van deze onderzoeken vergelijkbaar met de 

volumeontwikkelingen in de jeugdhulp in onze gemeente?  

 

Wij zien ook een stijging in de jeugdhulp. Dit is ook wat we konden verwachten omdat we de 

zorgvragen beter in beeld krijgen en er ook op sturen. Die stijging zal nog doorzetten. Als er 

bijvoorbeeld zoals nu landelijk aandacht wordt besteed aan Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling en wij de meldcode moeten aanscherpen waardoor meer mensen worden 

gemotiveerd te melden, zien we een stijging van meldingen en meer zorgbehoefte. 

 

3. Hoe verklaart u de verschillen in ontwikkelingen gemiddeld landelijk en die in onze 

gemeente?  

 

Onze transformatie komt pas net op gang. De (voorzichtig) positieve resultaten die je in de 

landelijke cijfers ziet (De stijging van de jeugdhulp in het eigen netwerk en de meer 

gezinsgerichte opvang zien wij nog niet in de cijfers terug, maar er is al wel meer sturing op dit 

thema (Een gezin een plan).  

Ook zien wij nog geen daling in de jeugdhulp met verblijf, maar gezien de stevige inzet op de 

verbetering in de zwaarste categorie jeugdhulp (residentieel of gesloten en bij ons in de regio, 

is de verwachting dat hier de komende tijd een daling te zien zal zijn. Onze regio heeft wat dat 

betreft meteen ingezet op de zwaarste categorie. 
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4. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in onze 

 gemeente een jeugdhulpvraag hebben gedaan in de jaren 2015-2018. 

  

“Hieronder treft u een overzicht van het aantal jeugdigen met een hulpvraag in de periode 2016 tot en 

met 2018 gespecificeerd naar soort aanvraag” 

 
 

5. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in onze 

 gemeente gebruikt hebben gemaakt van jeugdhulp in de jaren 2015-2018? 

 

Uit ons managementsysteem blijkt dat het aantal jeugdzorgcliënten is gestegen van 1.499 p/j 

in 2015, naar 1888 p/j in 2018. In 2019 staat op dit moment de teller op 1524. 

 

Een andere benadering is een optelling van de betaalde facturen. Daar komt dan uit: 

1397 in 2015; 1365 in 2016; 1644 in 2017; 1671 in 2018 waarbij aangemerkt dat nog niet alle 

rekeningen uit 2018 binnen zijn. 

 

6. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van ernst van de jeugdhulpvraag? 

 

We hebben vraag 6 en 7 gecombineerd in de tabel bij vraag 7. 

 

 

7. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van zwaarte en kosten van de  gebruikte 

jeugdhulp? 

 

De zwaarte van de ingezette jeugdhulp wordt handmatig geregistreerd. Om toch iets te 

kunnen zeggen hebben wij de totaal per jaar per klant betaalde kosten in 11 categorieën 

onderverdeeld. 

“Hieronder treft u een overzicht van het aantal jeugdigen met jeugdhulp van 2015 tot en met 2018, 

gespecificeerd naar totale jaarlijkse (zorg)kosten. 

 

 
* De betalingen over 2018 zijn nog niet helemaal compleet. Er komen nog steeds facturen over 2018 

binnen. 
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8. Welke ontwikkelingen verwacht u de komende jaren als het gaat om de 

 jeugdhulpvraag en de gebruikte jeugdhulp? 

 

Wij verwachten dat we na nog een lichte stijging in dit jaar en misschien ook nog het volgende 

jaar, een daling gaan zien in de zwaarte van de zorg die moet worden ingezet. Stijging dus 

van ambulante hulp en een stijging van hulp ook in het eigen netwerk. Een en ander is ook 

zeer afhankelijk van de bewegingen vanuit de rijksoverheid. (Projecten, beperking zorgplicht 

van de gemeente etc.).  

 

9. Op basis van welke cijfers en inzichten met betrekking tot de jeugdhulpvraag 

 bepaalt u de inkoop van jeugdhulpaanbod en de bijbehorende kosten? 

 

De inkoop wordt gedaan op basis van historie (voorgaand jaar). Wat is er gebruikt en waar is 

behoefte aan? Wat geven de consulenten aan en wat komt in de contractgesprekken naar 

voren? We doen klanttevredenheidsonderzoeken en de markt biedt aan waarvan ze denken 

dat hier lokaal wenselijk is. Contractmanagement komt goed in stelling. Hierdoor zal 

monitoring en evaluatie vanzelfsprekend zijn voor alle partijen. Ook wordt er landelijk gekeken 

naar logica van de inkoop (ook landelijke ontwikkeling). 

 

Jeugd (budgetten)  

 

10. Bent u bekend met de brief van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn, Sport) 

waarin hij aangeeft dat de budgetten voor de gemeentes ten bate van de jeugdhulp, 

verhoogd worden?  

 

Ja. Er komt 420 miljoen bij voor dit jaar en de 2 opeenvolgende jaren nog eens 300 miljoen. 

Voor Den Helder betekent dit 1,2 en de daaropvolgende jaren 0,8 miljoen per jaar. 

 

11. Bent u het eens met de in de brief genoemde constatering dat ‘Meer geld  alleen leidt 

niet tot betere hulp’? Zo ja, wat is in onze gemeente nog meer nodig om betere 

jeugdhulp te organiseren? 

  

Wij zijn het eens met die constatering. 

  

 

12. Wat is het grootste probleem met betrekking tot jeugdhulp dat wij in 

Den Helder hebben? Kunt u dat zo concreet mogelijk omschrijven?  

 

Relatief veel kinderen in de zwaardere vormen van hulpverlening en Multi  

Problematiek in gezinnen. 

 

13. Op welke wijze gaat het extra budget bijdragen aan de oplossing van dit  probleem? 

 

 

We willen de zorg transformeren en om dit te doen is er vaak een project nodig om iets uit te 

proberen en vaak een procesbegeleider om een keten sluitend te krijgen. Dit kost geld. Het 

bestaande beleid/ de bestaande subsidieafspraken zijn vaak niet zo flexibel om daar dan snel 

op in te spelen. Partijen die veel hebben moeten bezuinigen, zijn nu minder in staat om extra 

middelen in te zetten voor vernieuwing.  
  



  Raadsvragen - Pagina 4 van 4 

 

 

 

14. Wanneer en op welke wijze kan de gemeenteraad besluiten over de  doelstelling 

en besteding van de extra middelen die nog in 2019 beschikbaar komen?  

 

Op 31 mei heeft het Rijk de meicirculaire uitgebracht waarin de toegezegde extra middelen 

voor de jeugdzorg zijn gekwantificeerd. Het betreft aanzienlijke bedragen die incidenteel (voor 

enkele jaren) worden toegekend. De opdracht die de gemeenten hierbij mee hebben gekregen 

is om de extra middelen niet (alleen) te gebruiken om de tekorten te dekken, maar vooral om 

de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te 

versnellen. Er wordt door onze gemeente momenteel hard gewerkt aan het (nader) uitwerken 

van deze plannen. De verwachting is dat de gemeenteraad in het tweede halfjaar van 2019 

wordt meegenomen in de (financiële) invulling hiervan. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 2 juli 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

secretaris 

Robert Reus  
 


