Den Haag, 23 september 2014

Nieuwe Haagse jeugdstelsel vooralsnog niet beter en goedkoper
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij
het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg te
realiseren. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel
daarin voorziet. De rekenkamer concludeert dat het stelsel in opzet kansen biedt, maar zij ziet ook
risico’s die de kans op een betere en goedkopere jeugdzorg, zeker de komende jaren, belemmeren.
Dit te meer daar bij de gemeente een volledig zicht op deze risico’s en passende maatregelen hoe
hier mee om te gaan ontbreekt.
Decentralisatie jeugdzorg
Met de overdracht van de taken naar de gemeenten is landelijk een bedrag gemoeid van circa € 4
miljard. Hieraan is door het Rijk een oplopende bezuiniging gekoppeld tot ongeveer 12,5% vanaf
2017. Voor Den Haag betekent dit dat er voor 2015 € 113 mln. beschikbaar is voor de uitvoering van
de nieuwe taken en dat dit budget verder zal afnemen t/m 2017. Deze bezuiniging moet worden
gerealiseerd door een andere manier van werken waardoor zorgkosten kunnen afnemen. Den Haag
wil dit invullen door onder andere meer aandacht te besteden aan preventie, en het actief betrekken
van jeugdigen en gezinnen door het stimuleren en inzetten van de ‘eigen kracht’.
Budgetoverschrijding kan ontstaan doordat de gemeente er onvoldoende rekening mee houdt dat
het tijd kost voordat de inzet op preventie en eigen kracht zich kan uitbetalen in een afname van
zwaardere hulp. De beoogde besparingen boekt de gemeente echter nu wel al in.
Samenwerking, zowel binnen de gemeente, als met externe partners, wordt bemoeilijkt door
gebrekkige registratiesystemen, bureaucratie, oude patronen, uiteenlopende belangen en
verschillende kennisniveaus. Als de samenwerking niet goed loopt kan het nog steeds gebeuren dat
meerdere hulpverleners tegelijkertijd bezig zijn met een gezin zonder dat ze dit van elkaar weten.
Het anders gaan werken wordt mogelijk niet of pas op langere termijn gerealiseerd door
capaciteitsgebrek, onvoldoende deskundigheid en omdat de wijze waarop zorg wordt afgerekend
met de aanbieders nog niet wordt aangepast aan de andere manier van werken.
Als de gemeenteraad wil sturen op de kosten en kwaliteit van het Haagse jeugdstelsel beveelt de
rekenkamer aan dat de raad antwoord geeft op de vraag “Wanneer is het goed?”. Behalve dat de
raad een goed beeld moet hebben van de financiële risico’s en de risico’s in de uitvoering van de
jeugdzorg adviseert de rekenkamer dat de raad het college opdracht geeft te zorgen voor informatie
die een compleet, juist en actueel beeld geeft van de kosten, het gebruik (en in de toekomst ook de
kwaliteit) van de jeugdzorg in Den Haag.
In zijn reactie geeft het college van B&W aan dat reeds sprake is van richtinggevende kaders, en dat
een integraal risicomanagementsysteem wordt ontwikkeld. Ook onderschrijft het college de
aanbeveling om goede informatie tot stand te brengen over de uitvoering van de jeugdzorg. In haar
nawoord wijst de rekenkamer erop dat de raad zich ervan moet verzekeren of hij in staat is te
controleren of de jeugdzorg daadwerkelijk beter en goedkoper wordt uitgevoerd. Hiervoor moeten
de doelen van het nieuwe Haagse jeugdstelsel specifiek genoeg zijn en is tevens nodig dat de
basisinformatie over gebruik en kosten hiervan op betrouwbare wijze wordt geregistreerd.
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