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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief inzake onderzoek naar standaardisering van de administratieve afhandeling 
van jeugdhulp in Zeeland

Geachte leden van de raad,

Aanleiding
Het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (i-SD) is ingericht door de VNG en 
diverse branche organisaties. Dit programma ondersteunt de gemeenten met advies en 
producten om tot standaardisering van de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp 
te komen. Vanuit dit programma is onderzoek gedaan in alle 42 jeugdhulpregio's naar het 
gebruik van het berichtenverkeer, het werken met standaard productcodes, het werken met 
standaard contracten en het werken volgens het landelijke controleprotocol. Begin 2017 
werden de eerste resultaten bekend. Van de 42 jeugdhulpregio's presteren er 10 onvoldoende, 
waaronder Zeeland.

Toelichting
Zeeland presteert onvoldoende op twee belangrijke punten: we werken niet met een 
geautomatiseerd systeem van digitaal berichtenverkeer; en de Zeeuwse gemeenten hebben 
nog geen uitspraak gedaan over het gezamenlijk optrekken in het digitaal berichtenverkeer.
De administratieve lasten voor de gemeenten, de zorgaanbieders en de Zeeuwse 
inkooporganisatie jeugd zijn daardoor hoog. Oplossen van deze punten zal helpen om de 
transformatie van de jeugdzorg verder vorm te geven. Het niet oplossen hiervan kan leiden tot 
onnodige negatieve publiciteit.

In de achterliggende periode heeft de jeugdhulpregio Zeeland al grote stappen gezet in het 
transformatieproces. Er heeft een open aanbesteding plaatsgevonden voor de periode 2017-
2019. Op basis hiervan zijn meerjarige bekostigingsafspraken gemaakt met de Zeeuwse 
zorgaanbieders waardoor de continuïteit van zorg gewaarborgd is en de ombouw van 
voorzieningen in gang gezet wordt.

Naar aanleiding van de eerste resultaten van het programma i-SD ligt inmiddels een 
verbeterplan klaar om de verschillende deelaspecten rond het geautomatiseerde digitale 
berichtenverkeer richting 1 januari 2018 stap voor stap in te vullen, zodat de regio vanaf 1 
januari 2018 geheel conform de standaarden werkt.
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Het college vertrouwt er daarom op dat Zeeland bij het volgende onderzoek door het 
programma i-SD in het derde kwartaal 2017 beter zal scoren. De stappen die nu genomen 
worden en het plan van aanpak vanuit de inkooporganisatie zijn gericht op deze verbetering en 
worden ook genomen in nauwe samenwerking en met ondersteuning vanuit het programma i-
SD.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,
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