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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief kostenontwikkeling Wmo en jeugdhulp 1e halfjaar 2019

Geachte leden van de raad,

Over het 1e halfjaar 2019 zijn de uitgaven voor de Wmo en jeugdhulp geanalyseerd. Deze 
analyse vervult het College met zorg. Naar aanleiding van een doorrekening voor heel 2019 
wordt een tekort verwacht ten opzichte van de eerder bijgestelde begroting 2019. 
Voorgenomen wordt dit tekort bij de 2e bestuursrapportage bij te ramen en voor te leggen 
aan de art. 12 Inspecteur. Gegeven de omvang wil het college de raad hierover vooraf 
informeren.

Achtergronden
Door het open einde karakter van zowel de Wmo als de Jeugdwet is het lastig beperkingen 
op te leggen aan de instroom. De trendmatige stijging van deze uitgaven is dan ook een 
landelijk verschijnsel. In beide wettelijke domeinen is sprake van twee overeenkomende
ontwikkelingen:
- stijging van het aantal klanten
- stijging van het aandeel duurdere zorg

Voor jeugdhulp heeft Vlissingen in februari van dit jaar deelgenomen aan het landelijke 
benchmarkonderzoek naar factoren die een rol spelen in de kostenontwikkeling in de 
jeugdhulp. Uit deze benchmark bleken geen grote verschillen tussen Vlissingen en de 
overige onderzochte gemeenten. In alle 26 onderzochte gemeenten is sprake van een 
toename van het volume aan jeugdhulp in de periode 2015-2018.



Blad 2 behorend bij 1139013 / 1139037

Bij jeugdhulp is grip op de instroom mede lastig omdat ruim de helft van deze instroom 
buiten Porthos tot stand komt: via de doorverwijzing van huisartsen en jeugdartsen (m.n. 
naar geestelijke gezondheidszorg en licht verstandelijk gehandicaptenzorg) of uitspraken 
van de kinderrechter (over de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering). Ook de 
tariefaanpassing van verschillende productgroepen aan landelijke normen, alsmede 
instandhoudingsbijdragen voor Emergis en Intervence hadden een kostenverhogend effect.

Voor de Wmo lijkt de groei in het aantal unieke klanten puur samen te hangen met het feit 
dat mensen gewoon langer thuis blijven wonen op latere leeftijd. Hierdoor neemt de vraag 
naar zorg thuis toe: vanuit de mensen zelf of vanuit hun mantelzorgers waar meer 
overbelasting gaat voorkomen. De invoering van het abonnementstarief heeft daarnaast een 
aanzuigende werking.

Aanpak verder
Het is van groot belang meer grip te krijgen op onze uitgaven in het sociale domein. Op 
aanbod van de VNG heeft Vlissingen daarom al gebruik gemaakt van een commissie van 
experts om onze uitgaven in het sociale domein (Jeugdhulp èn Wmo) nader onder de loep te 
nemen. De aanbevelingen uit het definitieve rapport van deze visitatiecommissie vertalen wij 
in het Plan van Aanpak voor het artikel 12-traject voor het sociale domein. Hierover ontvangt 
u een apart schrijven. 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


