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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/22/069849 

Documentnummer: 320544 

Datum: Dinsdag 25 oktober 2022/verzonden 25 oktober 2022 

Onderwerp: Ontwikkelingen jeugd 

Bijlage(n): 1. Ontwikkelingen jeugdhulp en kostenstijgingen Wassenaar 

2022; 

2. Stand van zaken lokale maatregelen oktober 2022; 

3. Aangepaste raadsinformatiebrief dashboard jeugd d.d.  

24 mei 2022 n.a.v. Toezegging 427. 

 

Geachte Raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over ontwikkelingen in de jeugdhulp naar aanleiding van de 

gestegen kosten voor jeugdhulp in 2022 en daarmee ook over de vragen die zijn besproken tijdens 

Tafeltjesavond Wassenaar d.d. 19 oktober 2022.Ook reageren wij op toezegging 427 uit de 

Commissie Mens en Maatschappij van 22 juni 2022. 

 

 

Overschrijding ramingen jeugd 2022 

Naar aanleiding van de prognoses van het jeugdhulpgebruik van het Servicebureau Jeugdhulp 

Haaglanden, dat de inkoop en contracten met jeugdhulpaanbieders regelt, stijgen de kosten voor 

jeugdhulp door gecontracteerde aanbieders in 2022 met ruim 1,7 miljoen euro. Daarbij is er sprake 

van een stijging van jeugdhulpgebruik bij niet gecontracteerde aanbieders en lijdt krapte op de 

arbeidsmarkt tot de noodzaak om duurder extern personeel in te zetten als basisformatie. Deze 

ontwikkelingen leiden tot een overschrijding van de geraamde bedragen voor jeugd op de 

begroting 2022. De verwachting is dat het tij nog niet is gekeerd. Met de verdere uitwerking van de 

kostenbesparende maatregelen en het inzetten op normalisering en de-medicalisering bij zowel de 

zorgverleners als de jeugdigen en de ouders van jeugdigen, wordt beoogd verdere stijging van de 

uitgaven te beteugelen. 

 

In de totale ramingen jeugdhulp op de begroting 2022, 2023, 2024 ziet het er als volgt uit: 

Ramingen jeugd** 2022 2023 2024 

Gerealiseerde of verwachte 

uitgaven 

8.222 8.372 8.202 

 

RvOorschot
Tekstvak
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Toename complexiteit jeugdproblematiek na corona 

De complexiteit van de problematiek onder jeugdigen (en hun gezinnen) is in 2022 toegenomen, 

net als de afgelopen jaren. Daarmee zijn ook de kosten voor jeugdhulp gestegen. Dit zien we niet 

alleen in Wassenaar, maar door het hele land. Gedurende de coronapandemie leek de stijging van 

het aantal hulpvragen en de complexiteit ervan wat af te nemen, echter, sinds de 

coronamaatregelen begin 2022 zijn afgeschaft is er weer sprake van een stijging. Daarmee is ook 

het aantal verwijzingen naar (hoog) specialistische hulp toegenomen, waardoor de kosten voor 

tweedelijns jeugdhulp verder gestegen zijn.  

 

De kostenstijging zit vooral in het gebruik van gecontracteerde jeugdhulp vanuit de H10, tevens 

zien we een toename van het gebruik van niet gecontracteerde zorg. Dit heeft ermee te maken dat 

het H10 aanbod vaker onvoldoende toereikend is om de vraag naar zorg te kunnen dekken, omdat 

de vraag naar zorg, evenals de complexiteit van de vraag groter is dan het aanbod.  

 

De kostenbesparende maatregelen jeugd bieden echter wel soelaas, zonder maatregelen te treffen 

zouden de kosten nog harder gestegen zijn. In de bijlagen is hierover toelichting opgenomen. Met 

de vorming van het jeugdteam en de verdere ontwikkeling van Mentaal Lokaal gaan we nog meer 

inzetten op het versterken van de weerbaarheid van onze jeugdigen en hun ouders.  

 

 

Dashboard jeugd Wassenaar 

De frequentie van het verzenden van het dashboard jeugd passen wij aan naar een keer per jaar 

en wordt zodoende dit najaar niet verzonden. Wel voorzien wij u van kwalitatieve duiding van de 

stand van zaken van de lokale maatregelen.  

 

Het dashboard jeugd verzonden we tot op heden tweemaal per jaar, ter ondersteuning van de P&C 

cyclus. De dashboards met cijfers over gebruik van het regionale jeugdhulpaanbod worden 

gegenereerd met het datamanagementsysteem dat door de jeugdhulpregio Haaglanden wordt 

gebruikt. Deze cijfers zijn gebaseerd op declaraties van aanbieders. Gezien aanbieders zes 

maanden de tijd hebben om declaraties in te dienen, zijn de huidige cijfers over 2022 nog niet 

beschikbaar. Hierom presenteren we bij de najaarsnota 2022 en begroting 2023 geen dashboard 

jeugd, gezien deze data uit 2021 zou bevatten. Dit werkt verwarrend, daarbij zou het dashboard 

nu vrijwel gelijk zijn aan het dashboard jeugd van mei jongstleden. Hierom zullen we het 

dashboard met data omtrent het regionaal gecontracteerde jeugdhulpgebruik in Wassenaar 

eenmaal per jaar versturen ter ondersteuning van de jaarrekening en de voorjaarsnota. Tussentijds 

blijven wij u informeren over de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de jeugdhulp. 

 

In de bijlage is de raadsinformatiebrief dashboard jeugd d.d. 24 mei 2022 toegevoegd. Naar 

aanleiding van toezegging nr. 427 is deze aangepast, namelijk de uitleg over cijfers 

jeugdbescherming is kloppend gemaakt en de term ‘duurste cliënten’ is anders verwoord. 
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Ontwikkelingen jeugdbescherming 

Landelijk is er veel aandacht voor de crisissituatie in de jeugdbescherming. De caseload van de 

jeugdbeschermers zou drastisch omlaag moeten om de hulp te kunnen bieden die de gezinnen met 

een maatregel nodig hebben. Wij sturen op zeer korte termijn een informatiebrief over de 

(boven)regionale ontwikkelingen, de stand van zaken en de aanpak in de jeugdbescherming. Met 

deze brief over jeugdbescherming zult u tegelijk geïnformeerd worden over het eindrapport van de 

Evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


