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Wij ontvingen uw brief van 27 januari 2021, waarin u aangeeft zich zorgen te maken over de 
overschrijding van het jeugdzorgbudget. Om mee te kunnen denken over wat de gemeente kan doen om 
de kosten te beheersen, vraagt u inzicht in waar die kosten nu eigenlijk gemaakt worden. U verzoekt ons 
om per postcodegebied aan te geven welke vormen van jeugdhulp en WMO worden ingezet en hoe vaak 
deze worden ingezet. Daarnaast vraagt u om inzicht in de totale kosten per productcode in 2020. Met dit 
inzicht wilt u proberen te achterhalen wat er aan de hand is in Tynaarlo. Middels deze brief reageren wij 
op uw verzoek, en bieden wij u - waar mogelijk - het gewenste inzicht.  
 
Wij delen uw behoefte aan inzicht   
Om goed te kunnen sturen in het sociaal domein is betrouwbare monitoringsinformatie van groot belang. 
Onze gemeente werkt op dit moment met meerdere systemen, ieder met een eigen doelstelling en 
hierdoor ook eigen monitoringsdata. De informatie uit deze systemen laat zich moeilijk koppelen, wat ook 
bleek in aanloop naar de begroting 2021, toen we een uitgebreide analyse hebben gemaakt van de 
uitgaven in het sociale domein. Dit was een ingewikkelde en tijdrovende klus, en leverde ons desondanks 
geen volledig en betrouwbaar overzicht op. Daarop is besloten om te investeren in een goede monitor 
sociaal domein. Deze is op dit moment in ontwikkeling en kunnen we nog niet gebruiken om de door u 
gevraagde informatie te genereren.  
 
Wat is er aan de hand in Tynaarlo?  
Met het inzicht in de gevraagde gegevens wilt u proberen te achterhalen wat er aan de hand is in 
Tynaarlo. Uit onze analyse in de aanloop naar de begroting 2021, en ook uit het eerdere onderzoek door 
Instituut voor Publieke Waarden in 2019, blijkt dat er in Tynaarlo ‘niks bijzonders’ aan de hand is: we 
constateren dezelfde pijnpunten die in de provinciale1 en landelijke onderzoeken2 naar voren komen: de 
decentralisatie ging direct gepaard met een korting op het budget, er wordt een groter beroep gedaan op 
zorg, de kosten van deze zorg is gestegen doordat er zwaardere zorg wordt ingezet, en de trajecten 
duren langer. Dit was overigens een trend die al ruim voor de decentralisatie was zichtbaar was, en met 
de verschuiving van taken naar de gemeenten moest worden gekeerd, maar dat is – tot nu toe – nog niet 
gelukt.  
 

                                                      
1 Analyse Bestuurlijk Transformatie Akkoord Drenthe, september 2019  
2 Verdiepend onderzoek jeugdhulp, april 2019 
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Onlangs heeft AEF onderzoek gedaan naar de financiële tekorten in de jeugdzorg3. Daaruit blijkt o.a. dat 
de gemeenten jaarlijks tussen de 1,3 tot 1,5 miljard euro te kort komen om de Jeugdwet verantwoord uit 
te voeren.  
 
Tynaarlo ten opzichte van vergelijkbare gemeenten  
Qua inzet van zorg zien we ook geen opvallende zaken4. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten 
(25.000-50.000 inwoners) hebben we meer huishouders zonder ondersteuning vanuit de 
gedecentraliseerde wetten (en dus minder huishouders met zorg en ondersteuning). En we zetten minder 
jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen in dan in vergelijkbare gemeenten.  
 
Verschillen tussen de wijken 
In de analyse in aanloop van de begroting 2020 hebben we eveneens gekeken naar eventuele 
verschillen tussen de wijken in Tynaarlo. Gebleken is dat de zorginzet sterk verband houdt met de 
populatie in de wijk: wonen er veel gezinnen, dan wordt er meer jeugdhulp ingezet. En wonen er meer 
ouderen, dan worden er meer Wmo-voorzieningen ingezet. In absolute aantallen, want relatief zien we 
vrijwel geen verschillen. Een verdere uitsplitsing in zorgproducten is niet gemaakt.  
 
Geen cijfers op postcodegebied beschikbaar 
U heeft ons verzocht om per postcodegebied aan te geven welke vormen van jeugdhulp en WMO worden 
ingezet en hoe vaak deze worden ingezet. Helaas kunnen wij deze informatie op dit moment niet uit onze 
systemen halen. Er zijn verschillende systemen nodig om deze informatie aan elkaar te koppelen, waarbij 
een van de systemen onlangs een update heeft gehad, waardoor onze makelaar die automatisch 
informatie uit het systeem filtert niet werkt. Er zijn handmatige acties nodig, die zeer arbeidsintensief zijn., 
waarbij het onzeker is of de gegevens die dan gegenereerd worden betrouwbaar genoeg zijn. Wij achten 
het op dit moment niet verstandig om deze acties op te starten. Bij de ontwikkeling van de nieuwe monitor 
sociaal domein nemen wij uw verzoek mee.  
 
2020 nog niet beschikbaar  
U vraagt ons tevens om inzicht in de totale kosten per productcode in 2020. Het jaar 2020 is nog niet 
afgesloten, dus de kosten over 2020 zijn nog niet volledig bekend. Daarnaast zijn halverwege 2020 veel 
productcodes gewijzigd in verband met de nieuwe inkoop, dus voor een nadere analyse op de 
productcodes in 2020 moeten de verschillende codes gecombineerd worden, waarbij tevens gesplitst en 
gecombineerd moet worden, doordat producten anders zijn ingekocht. Het is de vraag of de data die we 
over 2020 genereren voldoet aan uw verwachting om inzicht te krijgen in de uitgaven in het sociaal 
domein.  
 
Welke cijfers hebben we wel?  
Wat we wel op deze korte termijn inzichtelijk kunnen maken, is de zorginzet van een willekeurige maand 
in 2020. Wij hebben voor een overzicht gedraaid van de inzet van Jeugdhulp in september 2020. U vindt 
dit overzicht en de leeswijzer in de bijlage bij deze brief. Als deze gegevens voldoen aan uw verwachting, 
kunnen we een soortgelijk overzicht maken van Wmo. Wij hebben dat op voorhand niet gedaan, omdat 
dat een arbeidsintensief proces is, zonder dat we er zeker van zijn dat deze informatie u helpt in uw 
zoektocht.  
 
Van data naar beleidsinformatie  
De data zoals bijgevoegd, geeft u inzicht in wat we op dit moment kunnen leveren. Aangezien u de data 
wenst te gebruiken om mee te kunnen denken over wat de gemeente kan doen om de kosten te 
beheersen, veronderstellen wij dat u vooral opzoek bent naar (data-gestuurde) beleidsinformatie: de 
analyse en het verhaal bij de cijfers. Wij verwachten dat wij bij de voorjaarsnota de eerste informatie 
vanuit de nieuwe monitor kunnen presenteren. Deze monitor zal het komende jaar worden opgebouwd en 
uitgebreid, zodat wij deze kunnen gebruiken voor inzicht en sturing in het sociaal domein.  

                                                      
3 Stelsel in groei, een onderzoek naar-financiële tekorten in de jeugdzorg, december 2020 
4 Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 
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We hadden u graag de informatie gegeven waar u om verzocht, maar deze informatie is op dit moment 
niet voorhanden. Zodra er mogelijkheden zijn vanuit de nieuwe monitor sociaal domein, zullen wij de 
gemeenteraad informeren.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze bief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle van der 
Veen, m.vanderveen@tynaarlo.nl of 0592-266857.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Indicaties Jeugd over de maand september 2020. Aantal unieke clienten in deze maand is 613 (waarvan 54 in geescaleerde jeugdzorg) Aangemaakt 8 feb 2021 GB, peildatum gegevens 4 januari 2021.%
90

INTERVENTIENIVEAU (IVN)

ivn Productcodes per ivn Toelichting Aantal indicaties

totaal kosten 
maandl.verplicht
ingen

TOTALEN 
PER IVN

verwachte omzet 
90% van de 
verplichtingen (geen 

totaal 4 14 4.521             4.068                       
4 2017 4G1 pc 45A07 Gezond: behandeling 1 123                     
4 2017 4G3  pc 45A21 Opgroeien/opvoeden: behandeling 4 752                     
4 2020 2017 4G1 pc 45A33 Gezond: begeleiding 2 338                     
4 2020 4G3 pc 45A73 Opgroeien/opvoeden: vaktherapie 7 3.308                  
totaal 5 123 73.691           66.321                     
5 2017 5G1 pc 45A08 Gezond: behandeling 10 3.725                  
5 2017 5G3 pc 45A22 Opgroeien/opvoeden: behandeling 43 45.301                
5 2020 2017 5G1 pc 45A34 Gezond: begeleiding 22 5.561                  
5 2020 5G3 pc 45A51 Opgroeien/opvoeden: ambulante gezinsbehandeling 27 13.770                
5 2020 5M4-M5 pc 45A01 Meedoen: sociaal netwerk/maatsch. participatie 9 2.286                  
5 2020 5Z1-Z4 pc 45A13 Zelfredzaam: Z1 t/m 4 12 3.048                  
totaal 6 56 42.064           37.857                     
6 2017 6G3 pc 45A23 Opgroeien/opvoeden: behandeling 18 29.205                
6 2020 2017 6G1 pc 45A35 Gezond: begeleiding 17 5.750                  
6 2020 6M4-M5 pc 45A15 Meedoen: sociaal netwerk/maatsch. participatie 10 3.385                  
6 2020 6Z1-Z4 pc 45A16 Zelfredzaam: Z1 t/m 4 11 3.724                  
totaal 7 36 84.617           76.155                     
7 2017 7G3 pc 41B05 Opgroeien/opvoeden: daghulp 1 2.847                  
7 2017 7M2 pc 50A31 Meedoen: educatieve dagbesteding tot 16 dd 1 1.043                  
7 2020 7G1 pc 50A22 Gezond: begeleiding 10 23.720                
7 2020 7G3 pc 45A29 Opgroeien/opvoeden: Medisch orthopedagogisch centrum 4 13.860                
7 2020 7M2 pc 50A29 Meedoen: dagbesteding naar onderwijs 5-6 dd 2 3.412                  
7 2020 7M2 pc 50A30 Meedoen: dagbesteding naar onderwijs 7-10 dd 2 4.884                  
7 2020 7M3 pc 41A19 Meedoen: zinvolle daginvulling 1-4 dd 8 4.285                  
7 2020 7M3 pc 41A20 Meedoen: zinvolle daginvulling 7-10 dd 1 1.626                  
7 2020 7M3 pc 41A21 Meedoen: zinvolle daginvulling 5-6 dd 1 1.151                  
7 2020 7M6 pc 41A15 Meedoen: Dagbesteding/behandeling KDC 6 27.791                
totaal 8 71 192.123         172.911                    
8 2017 8 pc 45B15 Zak- en kleedgeld 12-17 jaar 1 105                     
8 2017 8G pc 43B19 Gezond: intramurale behandeling specialistisch 2 19.040                
8 2017 8G1 pc 43A18 Gezond: intramurale behandeling regulier 6 18.419                
8 2017 8G3 pc 43A04 Opgroeien/opveoden: gezinshuis 2 8.861                  
8 2020 17 Pleegzorg pc 43A03 Pleegzorg regulier 28 31.299                
8 2020 17 Pleegzorg pc43A27 spec. Pleegzorg specialistisch 4 1.013                  
8 2020 2017 8G2 pc 43B10 Verslaving: gezinsbehandeling 2 20.456                
8 2020 2017 8M4 pc 43A05 Logeren 8 6.026                  
8 2020 8G1 pc 43A37 Verbijf LVB Gezinshuis 1 7.158                  
8 2020 8G1 pc 43A49 Intramurale behandeling (verblijf) 1 7.938                  
8 2020 8G3 pc 43A04 Gezinshuis 4 18.104                
8 2020 8G3 pc 43A11 Kort specialistisch verblijf 1 597                     
8 2020 8G3 pc 43A36 Gezinshulpverlening met verblijf 1 9.295                  
8 2020 8G3 pc 44A28 Verblijf met begeleiding 8 33.470                
8 2020 8G3 pc 44A30 Verblijf met zeer intensieve begeleiding 2 10.342                
totaal dysl 4 4 4.472             4.025                       
dysl 4 2017 4G4 pc 45A45 Diagnose dyslexie 4 4.472                  
totaal dysl 5 38 11.583           10.425                     
dysl 5 2017 5G4 pc 45A64 Behandeling dyslexie 38 11.583                
totaal ggz zorg cat 45 74 46.516           Gefactureerd september, peildatum 4-1-2021 46.516      
ggz zorg cat 45 2020 pc 45 Jeugdhulp ambulant Intensieve ambulante gezinsbehandeling/medicatie/time-out 74
totaal ggz zorg cat 54 343 145.999         Gefactureerd september, peildatum 4-1-2021 145.999    
ggz zorg cat 54 2020 pc 54 Jeugd-ggz Intensieve behandeling GGZ Instelling 343
totaal geescaleerde jeugdzorg 54 38.032           34.229                     
geesc 2017 pc 47A01 Jeugdreclassering 11 7.650                  
geesc 2017 pc 48A01 OTS jaar 1 9 8.399                  
geesc 2017 pc 48A02 OTS jaar 2 en verder 15 11.659                
geesc 2017 pc 48A03 Voogdij 19 10.324                
totaal lta zorg 1 2.880             2.592                       
lta LTA pc 55001 Beh. Spec. cat. 55 Behandeling spec. door landelijk werkende instelling 1 2.880                  

Totaal 814 453.981€            646.496€       408.583€                  192.515€  601.098€  



 

Leeswijzer bij “Overzicht kosten per productcode jeugd september 2020” 

Dit overzicht omvat de lopende zorgtoewijzingen jeugd per productcode. In de maand september 

betrof dit 814 actieve indicaties voor 613 unieke jeugdigen. 

Een toelichting op de kolommen:  

Kolom A Het interventieniveau waarop de zorg is ingezet: 4, 5, 6, 7 of 8. Voor een toelichting 
op de interventieniveaus verwijzen wij naar de Handreiking Werken met Resultaten: 
https://www.wmo-jeugd-nmdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/05/v2-
Handreiking-2020-1.0-min.pdf. 

Kolom B  De productcode per interventieniveau. Als de code begint met 2017 betreft dit nog 
de oude code, deze loopt door i.v.m. overgangsrecht. De nieuwe productcodes 
beginnen met 2020. Dyslexie (diagnose en behandeling) is in deze tabel apart 
opgenomen, evenals de aspecifieke producten (zie toelichting Kolom G). 
Geëscaleerde jeugdzorg betreft de jeugdbescherming die is opgelegd door de 
rechter. LTA = Landelijk transitiearrangement. Dit betreft landelijk ingekochte 
specialistische jeugdhulp.  

Kolom C  Omschrijving van de productcode. De bron hiervoor is te vinden op 
https://www.wmo-jeugd-nmdrenthe.nl/resultatenmatrix-wmo-jeugdhulp.  

Kolom D Het aantal zorgtoewijzingen (1 jeugdige kan meerdere zorgtoewijzingen hebben)  
Kolom E De financiële verplichtingen die we op basis van de zorgtoewijzingen hebben per 

product. Op basis van voorgaande jaren weten we dat ca. 90% van deze 
verplichtingen daadwerkelijk gedeclareerd wordt. De kosten opgenomen in kolom E 
betreffen dus de maximale kosten voor het betreffende product, op basis van de 
afgegeven zorgtoewijzingen.  

Kolom F  Totale kosten per interventieniveau/afzonderlijke productengroep  
Kolom G De producten “ggz zorg categorie 45” (regel 54) en “ggz zorg categorie 54” (regel 56), 

betreffen aspecifieke toewijzingen. Dit houdt in dat er een zorgtoewijzing wordt 
gedaan met een bandbreedte. Dit betreft GGZ-behandelingen, waarbij de zorginzet 
sterkt wisselt gedurende het hulpverleningstraject. Om te voorkomen dat de 
zorgtoewijzingen steeds aangepast moeten worden, wordt een bandbreedte 
geïndiceerd. De financiële verplichting is derhalve van tevoren niet bekend en deze 
gegevens ontbreken daarom in Kolom E. In Kolom F zijn – anders dan voor de andere 
producten in deze kolom – de daadwerkelijk gefactureerde kosten opgenomen voor 
de betreffende producten. Vandaar ook het verschil van € 192.515 tussen de totalen 
(E64 en F64). Het betreft de gefactureerde kosten t/m 4-1-2020 over de maand 
september 2020.  

Kolom H  Verwachte uiteindelijke kosten over september 2020. Op basis van voorgaande jaren 
weten we dat ca. 90% van de verplichtingen daadwerkelijk gedeclareerd wordt. Het 
bedrag in Kolom H betreft dus 90% van de bedragen in Kolom F.  

Kolom I  In kolom I zijn de werkelijke kosten van de aspecifieke toewijzingen (ggz zorg 
categorie 45 en ggz zorg categorie 54 (zie de toelichting bij Kolom G) opgenomen.  

Kolom J  De totale kosten voor die gedeclareerd zijn/worden voor jeugd in september 2020 
(prognose).  

 
NB:  
- Dit overzicht betreft alleen de inzet van Zorg in Natura. Er wordt ook op basis van 
Persoonsgebonden budgetten (PGB’s) jeugdhulp ingezet. In 2020 hebben we ca. € 180.000 aan PGB 
ingezet voor jeugdhulp. Omgerekend naar 1 maand betreft dit ca. € 15.000.  
- I.v.m. Corona zou het kunnen dat er minder gedeclareerd wordt, doordat een geïndiceerde 

behandeling/begeleiding niet door kon gaan in september. Er zijn ook aanbieders die extra kosten 

hebben moeten maken. De effecten van Corona zijn nog niet precies bekend en buiten dit overzicht 

gelaten. 

https://www.wmo-jeugd-nmdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/05/v2-Handreiking-2020-1.0-min.pdf
https://www.wmo-jeugd-nmdrenthe.nl/wp-content/uploads/2020/05/v2-Handreiking-2020-1.0-min.pdf
https://www.wmo-jeugd-nmdrenthe.nl/resultatenmatrix-wmo-jeugdhulp
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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
Het college van de  
gemeente Tynaarlo 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW Vries  
 
In afschrift aan de gemeenteraad. 
               
Vries, 27 januari 2021,  
 

Geacht college, 

Samen met u zijn wij bezorgd over de overschrijdingen binnen de jeugdzorg. Om mee te kunnen 
denken wat we als gemeente kunnen doen om de kosten te beheersen, willen we eerst inzicht 
krijgen in waar die kosten nu eigenlijk gemaakt worden. Op dit moment hebben wij te weinig zicht 
hierop. Wij denken echter dat dit inzicht vlot gegenereerd zouden kunnen worden met behulp van 
ICT-data, die nu reeds in bezit zijn van de gemeente. 

Kunt u per postcodegebied aangeven welke vormen van jeugdhulp en WMO worden ingezet en 
hoe vaak deze worden ingezet.  
Wij zouden dit graag per productcode in geografisch gelaagde kaarten willen zien. Het inzicht wat 
dit oplevert gaat ons helpen na te denken over wat er aan de hand is in Tynaarlo.  
Daarnaast willen we graag inzicht in de totale kosten per productcode in 2020.  

Graag zien wij deze gegevens tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo 
 
J.J. Vellinga 
 
 


