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1. Inleiding 

 

In deze rapportage wordt waar mogelijk een beeld geschetst van de ontwikkelingen binnen 

het sociaal domein, op het gebied van de nieuwe taken waar de gemeente sinds 1 januari 

2015 verantwoordelijk voor is. Dit doen we per beleidsterrein: Participatiewet, Wmo, 

beschermd wonen en jeugd. Per beleidsterrein wordt gerapporteerd over ontwikkelingen 

rondom cliënten, contracten en uitvoering. In de derde Bestuursrapportage 2015 is de raad 

geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen en is een grove prognose tot eind 2015 

afgegeven. Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de Jaarrekening, het Jaarverslag en de 

Kadernota. In deze stukken zullen we ingaan op de financiële uitkomsten 2015 en financiële 

ontwikkelingen 2016 en verder in het sociaal domein. 

Ten aanzien van het vraagstuk van rechtmatigheid en accountscontrole van de Jaarrekening 

2015 geven we in deze rapportage een korte stand van zaken. 

 

 

2. Participatiewet 

 

Beleidsontwikkeling 

In het voorjaar van 2015 is het Uitvoeringsprogramma “Participeren naar Vermogen” 

vastgesteld door het college en besproken in de Commissie Samenleving. Conform de 

afspraken in dit uitvoeringsprogramma is een aantal pilots gestart en deze pilots worden 

uitgevoerd in samenwerking met onze re-integratiepartners. De pilots moeten inzicht geven in 

de passendheid van de re-integratie instrumenten en in hoeverre de voorzieningen effectief en 

efficiënt zijn. We hebben gekozen voor verschillende pilots, waarbij we meerdere subgroepen 

bedienen: jongeren met een arbeidsbesparing, werkzoekenden met een uitkering en inwoners 

die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Inmiddels heeft een eerste 

voortgangsrapportage over de pilots aan de raad plaatsgevonden. 

 

Bundeling Uitkeringen Gemeenten (BUIG) 

Het budget is op dit moment naar verwachting toereikend, mede als gevolg van de definitieve 

beschikking van het budget. Begin november is na diverse herberekeningen het definitieve 

budget voor de BUIG van 2015 bekend geworden.  

De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden die in de vorige rapportage is ingezet, heeft 

zich in dit kwartaal doorgezet. Eind 2015 telt Haarlem 3.613 bijstandsgerechtigden 

(peildatum 29 februari 2016). 
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Figuur 1. Aantal bijstandsgerechtigden 

 

In 2015 is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen (figuur 1). Dit is onder andere het gevolg 

van de invoering de Participatiewet en daarmee de komst van de nieuwe doelgroepen. Het 

verwachte aantal van circa 3.600 bijstandsgerechtigden ultimo 2015 is uitgekomen. 

 

Instroom en uitstroom 

In onderstaande tabel is de uitstroom en instroom per maand aangegeven.  

 

  
Figuur 2. In- en uitstroom BUIG 

 

Klachten 

In 2015 zijn 42 klachten over de afdeling Sociale zaken (inclusief WMO en de balie) 

binnengekomen. De klachten hadden in 8 gevallen betrekking op de bejegening, 30 keer 

betrekking op de handelswijze en 4 keer op beide. Van deze 42 klachten zijn 14 gegrond 

verklaard, 5 deels gegrond en 23 ongegrond/anders opgelost. 

 

De klachten zijn te herleiden naar de afdelingen (breder dan het Sociaal Domein). 
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Figuur 3. Klachten 

 

Bezwaar en beroep 

In 2015 zijn in totaal 472 bezwaren afgedaan die betrekking hebben op de afdeling Sociale 

zaken. Hiervan waren 72 zaken gegrond, 17 deels gegrond, 77 ingetrokken/niet ontvankelijk 

en 296 ongegrond.  

 

Naast bezwaren zijn in 2015 159 beroepszaken geweest. Hiervan zijn 33 zaken gegrond, 3 

deels gegrond, 33 ingetrokken/niet ontvankelijk en 60 ongegrond. 

  

Re-integratie 

De resultaten over 2015 van de twee grootste re-integratiepartners zijn bekend. Er zijn in 

totaal 391 mensen uit het bestand aan een (deeltijd) baan geholpen. Daarnaast zijn 138 

Haarlemmers, nog voordat ze mogelijk in aanmerking kwamen voor een bijstandsuitkering 

bemiddeld naar werk (bemiddeling vanuit het Poortmodel). 

 

Omdat we inzetten op duurzaam resultaat, werken we op basis van no cure no pay. Daardoor 

kunnen partners pas na 3 of 6 maanden factureren en is er voor 2015 een financieel voordeel 

zichtbaar. Een deel van de lasten zal zich derhalve in 2016 voordoen. 

 

  
 *budget bijgesteld naar definitieve beschikking BUIG 
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Figuur 4. Budget en uitnutting 

 

Wsw (zittend bestand) 

Vanaf 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk en het totale Wsw bestand 

wordt vanwege uitstroom door met name natuurlijk verloop uit de Wsw over de komende 

jaren langzaam afgebouwd. Op dit moment blijft de afbouw van het aantal mensen met een 

SW dienstbetrekking achter op de aantallen voor afbouw zoals die door het ministerie van 

SZW waren geraamd. Het ministerie heeft de jaarlijkse uitstroom begroot op 6 á 7%. In de 

praktijk blijkt de jaarlijkse uitstroom 4 %.  

 

In de pilot Wachtlijst Wsw en garantiebanen worden de mensen die op de “oude” wachtlijst 

Wsw stonden (in totaal 81) bemiddeld richting een garantiebaan. De verwachting is dat dit 

voor ongeveer 20 mensen zal gaan lukken. Voor de overigen wordt een andere vorm van 

participatie ingezet. 

 

 

3. Wmo 

 

Cliënten 

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van dagbesteding in de vorm van zorg in natura, laat 

nog steeds een stijgende lijn zien, terwijl het aantal cliënten individuele begeleiding stabiel 

blijft (figuur 5). Cijfers voor pgb-houders laten een vergelijkbare trend zien, met wel een 

lichte daling voor de pgb’s individuele begeleiding in de laatste maanden van 2015 (figuur 6). 

Van kortdurend verblijf wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt in de vorm van een 

persoonsgebonden budget. Ook hier is het vierde kwartaal een daling van het aantal cliënten. 
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 Figuur 5. Aantal cliënten begeleiding (ZIN) 
 

 
Figuur 6. Aantal cliënten begeleiding (pgb) 
 

Ten aanzien van het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning werd in het derde kwartaal 

al geconstateerd dat er – na een daling in de eerste helft van het jaar – in het derde kwartaal 

een stabilisatie plaats vond. Deze stabilisatie zet zich door in het vierde kwartaal (figuur 7). 
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Figuur 7. Aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning (ZIN) 

 

Van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) hebben in heel 2015 slechts circa 170 cliënten 

huishoudelijke ondersteuning en circa 30 mantelzorgers gebruik gemaakt. Aan deze mensen 

is in 2015 bijna 7.000 uur extra ondersteuning in het huishouden geboden. 

 

Na de zomer 2015 is begonnen met de heronderzoeken bij cliënten met een indicatie voor 

Begeleiding Individueel en/of Begeleiding Groep en overgangsrecht tot 31 december 2015. 

Totaal zijn daarvoor ongeveer 900 dossiers aan een gespecialiseerd extern bureau 

overgedragen. Van ruim 600 dossiers hebben wij inmiddels een advies ontvangen over het 

vervolg van de overgedragen indicaties: een stopzetting, doorzetten of wijziging van de 

huidige indicatie. Voor 278 indicaties wachten wij nog op een advies. Met de aanbieders is 

afgesproken dat zij de ondersteuning doorleveren aan cliënten zolang er geen heronderzoek is 

geweest. Verwachting is dat alle heronderzoeken uiterlijk 1 april 2016 zijn afgerond. 

 

De doorlooptijd van onderzoeken na een melding op grond van de Wmo bedraagt op dit 

moment in ongeveer 40% van de gevallen meer dan 6 weken. Door het implementeren van 

een nieuw werkproces Wmo worden hier in de loop van de zomer verbeteringen verwacht. 

De administratieve verwerking van de beschikkingen (en daarmee de opdracht aan aanbieders 

om de ondersteuning te starten) loopt door capaciteitsgebrek op dit moment op tot maximaal 

3 weken. Ook hiervoor is aandacht en wordt ingezet op een gemiddelde verwerking van 

maximaal 7 dagen.  

 

De technische problemen rond het informatiesysteem iWmo zijn opgelost. Er wordt gewerkt 

aan een eenduidige administratie tussen gemeente en aanbieders en bij de controle van de 

gegevens van de aanbieders wordt flinke vooruitgang geboekt. De verwachting is dat we 

uiterlijk 1 mei 2016 alle ontvangen berichten hebben verwerkt. Aandacht is er voor de 

aanbieders die door softwareproblemen nog geen facturen digitaal (kunnen) versturen. 

 

Contracten 

Naast transformatie van het aanbod is er als gevolg van de afnemende middelen ook sprake 

van versobering, bijvoorbeeld door het sluiten van locaties voor dagbesteding. Dit zien we 

niet alleen bij Wmo-gecontracteerde aanbieders, maar ook bij aanbod dat via de Wet 



 

 

 

 

 

 

2016/106123 Voortgangsrapportage sociaal domein, vierde kwartaal 2015 

7 

 

langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gefinancierd. Dit belemmert 

in sommige gevallen de samenwerking in de hele keten. 

 

 

4. Beschermd wonen 

 

In 2015 is gewerkt aan een zachte landing en het waarborgen van continuïteit van zorg. Veel 

tijd en energie is voor alle partijen (zorgaanbieders, gemeente) in de uitvoeringspraktijk gaan 

zitten. Gezamenlijk doen we er alles aan om de cliënten beschermd wonen zoveel mogelijk 

dezelfde zorg te bieden als ze voorheen ontvingen. Wij zijn daar ook grotendeels in geslaagd. 

Al hebben we, via cliënten zelf, maar ook via de zorgaanbieders, signalen ontvangen dat de 

overgang alleen al voor deze kwetsbare groep mensen leidt tot onrust en onzekerheid (de 

krantenberichten ervoor, de andere wijze van toegang krijgen tot deze zorg). Samen met onze 

zorgaanbieders en regiogemeenten proberen we deze onrust weg te nemen; alle partijen zijn 

ook naar elkaar toe coulant geweest, waarbij het belang van de cliënt voorop stond.  

 

De transformatie van beschermd wonen moet echter nog in grote mate vorm worden gegeven. 

Eind 2015 zijn alle betrokken partijen gestart met een visietraject beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. In dit visietraject stellen we het perspectief van de cliënt centraal 

en zetten we in op het herstel en deelnemen aan de maatschappij van deze kwetsbare 

inwoners. Dat willen we bereiken door het bieden van een diversiteit aan beschermende 

woonplekken met flexibele herstelondersteuning in de wijk. Door dit traject samen met alle 

partijen te doorlopen, inclusief met cliënten, zijn we ervan overtuigd dat de uitvoering van de 

nieuwe taak beschermd wonen een succes kan worden. 

 

Budget 

Verdeelmodel beschermd wonen 

In de Decembercirculaire is het aangepaste budget voor beschermd wonen voor 2016 

gepubliceerd. Dit verdeelmodel pakt voor de gemeente Haarlem ongunstig uit; de uitkering 

voor 2016 wordt verlaagd naar € 36,4 miljoen ten opzichte van € 39,5 miljoen (Meicirculaire 

2015). Het nieuwe verdeelmodel is gebaseerd op een onderzoek dat het bureau HHM in de 

zomer en najaar 2015 deed in opdracht van VWS.  

 

Een groot deel van de korting is gedekt door eerder genomen maatregelen, zoals de korting 

van 5% op de tarieven bij de inkoop van de zorg voor 2015 en 2016. Voor het vinden van 

dekking voor de resterende korting vindt overleg plaats met de betrokken partners. Het 

rijksbudget is namelijk onvoldoende om de gecontracteerde volumes voor 2016 met 

zorgaanbieders te continueren. Contractafspraken zullen, daar waar mogelijk, worden 

aangepast. De verwachting is dat het gecontracteerde volume in 2016 iets naar beneden toe 

kan worden bijgesteld, aansluitend aan de werkelijkheid. 

  

Persoonsgebonden budget 

In de werkelijke uitnutting van de pgb budgetten 2015 kan het SVB nog geen inzicht geven. 

Cliënten krijgen een vast bedrag toegekend op grond van hun beschikking beschermd wonen. 

Dit bedrag wordt door de gemeente maandelijks aan het SVB uitgekeerd, en het SVB keert 

uit naar aanleiding van de ingediende facturen (trekkingsrecht). Over wat er in 2015 

daadwerkelijk door cliënten pgb gedeclareerd is, geeft het SVB naar alle waarschijnlijkheid 

in april 2016 duidelijkheid.  
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Gedurende 2015 waren er slechts enkele signalen dat betaling van pgb’s vanuit de SVB niet 

of moeizaam verloopt voor cliënten BW. Daar waar het niet soepel verloopt, wordt actief 

opgetreden. 

 

Op 15 december 2015 heeft het college de Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit Wmo 

2016 vastgesteld. Hierin zijn de pgb tarieven voor beschermd wonen met 5% gekort. 

Aangezien er ook voor de komende jaren een tekort op het beschermd wonen budget wordt 

voorzien, lag het in de lijn om de pgb tarieven op dezelfde wijze als de tarieven voor zorg in 

natura te korten. In oktober hebben alle pgb-cliënten beschermd wonen een brief ontvangen 

van de gemeente waarin is aangekondigd dat hun pgb in 2016 wordt voortgezet en dat het 

tarief voor 2016 wordt aangepast (de ingangstermijn voor de overgangscliënten is 1 mei 

2016). Recent is de brief met de tariefsaanpassing naar de betreffende pgb cliënten verstuurd. 

 

Eigen bijdrage / Centraal Administratie Kantoor (CAK) 

De door het CAK geïnde eigen bijdragen van bijna alle BW cliënten is, door een fout bij het 

CAK, niet naar de rekening van centrumgemeente Haarlem overgemaakt. De uitbetalingen 

zijn echter meegegaan in de uitbetaling aan het zorgkantoor (Wlz). Het CAK heeft 

aangegeven dit te zullen herstellen. Sinds eind oktober 2015 vinden er vanuit het CAK 

correcties plaats op de uitbetaling van de eigen bijdragen beschermd wonen. Wij zijn op dit 

dossier in nauw overleg met het CAK.  

In het jaarverslag van de gemeente Haarlem zal een definitief overzicht gegeven worden. 

Analyse van de uitbetalingen t/m december 2015 laten zien dat de verwachte inkomsten eigen 

bijdragen hoger zijn dan de gemeente had ingeschat. 

 

Cliënten 

Beschermd wonen kent in onze regio van oudsher een lange wachtlijst. Cliënten wachten, 

variërend van enkele maanden tot soms wel enkele jaren, op een beschermd wonen-plek. De 

bestrijding van deze wachtlijst heeft grote prioriteit. In maart 2015 heeft de raad een brief 

“notitie wachtlijst beschermd wonen” ontvangen (2015/117541) waarin een toelichting wordt 

gegeven op de huidige wachtlijst en de inzet op de wachtlijstproblematiek. Uit een 

inventarisatie bij de zorgaanbieders begin 2015 bleek dat er 202 cliënten op de wachtlijst 

stonden. Een jaar (voorjaar 2014) eerder waren dat er nog 270, zorgaanbieders gaven aan hun 

bestand te hebben gecontroleerd en geschoond. Een van de afspraken die we met de 

zorgaanbieders in het kader van wachtlijst bestrijding hebben gemaakt is dat de 

zorgaanbieders hun wachtlijstgegevens beschermd wonen per kwartaal aanleveren. Uit de 

verzameling en analyse van deze gegevens bleek in het derde kwartaal dat de wachtlijst met 

10% gedaald was: van 202 naar 180 cliënten. Dat is gemeld in de derde kwartaalrapportage 

beschermd wonen. Deze daling is het gevolg van: een administratieve opschoning van de 

wachtlijsten; cliënten zijn inmiddels ingestroomd in een beschermd wonen voorziening; en 

cliënten geven aan het met ondersteuning toch zelfstandig te redden. 

 

De gemeente heeft in het laatste kwartaal van 2015 ervoor gekozen om een sterkere regie op 

het wachtlijst beheer van beschermd wonen-cliënten te organiseren. Ook na de periodieke 

aanlevering van wachtlijstgegevens door de zorgaanbieders, riepen deze overzichten teveel 

vragen op. Dat heeft geresulteerd in een samenwerkingsafspraak met de grootste aanbieder 

beschermd wonen; groepsgewijs wordt er contact gezocht met de wachtenden op de 

wachtlijst om: 1) na te gaan of de wachtende nog steeds op de wachtlijst wil/moet staan en; 2) 

te onderzoeken of wachtende cliënten op dit moment ondersteuning ontvangen en of dat 

toereikend is. Daar waar nodig worden cliënten geholpen. Deze aanpak zal nu bij alle 
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zorgaanbieders worden gevolgd. In april ontvangt u een volledig verslag en analyse van onze 

bevindingen.  

Naast de sterkere regie op het wachtlijst beheer én zorgdragen dat de wachtende voldoende 

zorg en ondersteuning krijgt, zetten we ook sterk in op de uitstroom vanuit beschermd wonen. 

Wachtlijst beheer en uitstroombevordering maken onderdeel uit van het op te stellen 

regionale meerjarenbeleidskader beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit 

meerjarenbeleidskader zal in juni aan de commissie worden aangeboden. 

 

5. Jeugd 

 

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de implementatie van de Jeugdwet, het bieden 

van zorgcontinuïteit en het inregelen van administratieve en financiële processen. Door 

voortgangsgesprekken met de aanbieders is verder gebouwd aan een goede 

samenwerkingsrelatie, het monitoren van de uitvoering en de uitnutting van het budget.  

 

Budget 

De gemeente Haarlem maakt gemeenschappelijk met de overige gemeenten in de regio Zuid-

Kennemerland en IJmond budgetafspraken. Hierbij is het regionaal budgetplafond leidend. 

Gemeenten zijn via de Jeugdwet echter verplicht om de best passende hulp te bieden aan 

inwoners die zich melden met een hulpvraag. Om hieraan tegemoet te komen maakt de 

gemeente individueel afspraken omtrent ophoging van het budgetplafond of worden 

maatwerkoplossingen gezocht voor individuele cliënten.  

De daadwerkelijk geleverde jeugdzorg tot en met het vierde kwartaal van 2015 is in kaart 

gebracht op basis van: 

- De gegevens uit de aangeleverde vierde kwartaalrapportages. 

- De ingediende pgb declaraties tot en met het vierde kwartaal 2015. 

- De inschattingen van de VNG omtrent de uitputting van de landelijke inkoop jeugdhulp 

voor instellingen met een specialistische functie.  

- De reeds gedeclareerde zorg door vrijgevestigde GGZ instellingen. 

- Het geprognosticeerde onder handen werk van vrijgevestigde GGZ instellingen. 

- De afgesloten maatwerkoplossingen met niet gecontracteerde instellingen voor 

individuele cliënten.  

 

Instellingen 

Het overzicht hieronder geeft een eerste inschatting van de budget uitnutting aan over 2015. 

Op basis van de ingediende kwartaalrapportages is sprake van een overproductie op de 

jeugdzorgplus, de jeugd AWBZ en de jeugd- en opvoedhulp en een onderproductie op de 

jeugdbescherming & 

jeugdreclassering en de 

jeugd GGZ. 

                                                      
1
 jeugdzorg plus is een relatief klein geraamd budget. Het betreft residentiële zorg (dure trajecten), dus 

één cliënt meer in zorg maakt direct een groot percentueel verschil op het budget. 

 CATEGORIE UITNUTTING 

(%) 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 93% 

Jeugdzorgplus 152%
1
 

Jeugd- en opvoedhulp 106% 
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Op basis van de ingediende 

kwartaalrapportages is de 

eerste inschatting dat op 

totaal niveau binnen het budgettair kader voor jeugdhulp wordt gebleven. Onderstaand 

overzicht laat schematisch deze voorlopige eerste inschatting zien. Momenteel worden 

eindfacturen gecontroleerd. Naar verwachting kan er medio april 2016 een definitieve 

prognose gegeven worden.  

 

 

 
Figuur 8. Overzicht Jeugd 

 

Vrijgevestigden 

DBC’s worden in het algemeen in het jaar daarop afgesloten en gefactureerd. De gemeente 

moet per jaareinde een schatting van de nog te verwachten DBC’s maken voor de nog niet 

gefactureerde activiteiten uitgevoerd in het boekjaar. Dit vraagt van de vrijgevestigde 

praktijken dat zij een overzicht maken van de uitgevoerde, maar nog niet gefactureerde 

werkzaamheden, ofwel het Onderhanden Werk (OHW). 

 

De praktijk laat zien dat vrijgevestigde praktijken het lastig vinden om een overzicht te geven 

van hun onderhanden werk. Hierdoor is momenteel geen accurate inschatting te geven van de 

totale uitnutting van 2015. Op basis van de ingediende facturen is momenteel € 460.000,- 

gefactureerd. Met in achtneming van het onderhanden werk is het echter de verwachting dat 

het budget voor de vrijgevestigde GGZ aanbieders volledig uitgenut zal worden.  

 

Persoons Gebonden Budget (pgb) 

Het gehele jaar heeft de gemeente voorschotten aan de Sociale Verzekerings Bank verstrekt. 

Deze voorschotten zijn gebaseerd op de budgetruimte van alle individuele pgb houders.  

De besteding van de pgb’s blijft achter ten opzichte van de verwachting. Pgb-houders kunnen 

nog tot 15 maart 2016 hun declaraties indienen. Naar verwachting zal de uitnutting nog 

stijgen.  

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.00010.000.000

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Jeugdzorgplus

Jeugd- en opvoedhulp
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TOTAAL JEUGD 

Realisatie Begroot

Jeugd AWBZ 103% 

Jeugd GGZ 82% 
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Landelijk werkende instellingen 

Sommige aanbieders leveren top-specialistische zorg in kleine cliëntaantallen, met een grote 

spreiding over het land. Om de continuïteit van zorg bij deze aanbieders te garanderen heeft 

de VNG landelijke raamcontracten (LTA) afgesloten die individuele gemeenten naar gebruik 

afnemen. Op landelijk niveau bedraagt het budgettair kader 3,76% van het totale 

jeugdhulpbudget. Lange tijd kon geen accurate inschatting gemaakt worden van het feitelijk 

gebruik. Medio januari 2016 heeft de VNG een eerste inschatting gegeven van het gebruik 

per aanbieder op gemeentelijk niveau. Op basis van het verstrekte overzicht is de verwachting 

dat het budget niet volledig uitgenut wordt.  

 

Cliënten 

Omdat het merendeel van de aanbieders nog niet is aangesloten op het iWmo 

berichtenverkeer, is het niet mogelijk op dit moment een exacte inschatting te geven van het 

aantal cliënten dat zorg gebruikt bij één van de gecontracteerde aanbieders. In 2016 stapt de 

gemeente geleidelijk over op het iJW berichtenverkeer, te beginnen met de voormalig Awbz 

en ggz aanbieders. Zodra aanbieders en gemeente volledig betrouwbaar kunnen werken met 

het iJW berichtenverkeer kan een accurate inschatting gegeven worden van het aantal 

cliënten en de in- en doorstroom.  

 

Het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een pgb is wel bekend. In 2015 hebben 197 

Haarlemse jeugdigen een pgb. Dit zijn zowel cliënten met overgangsrecht als nieuwe pgb-

houders.  

 

Klachten  

In het vierde kwartaal ontving de gemeente zeven klachten. De klachten zijn zeer divers van 

aard (o.a. vermoeden pgb-fraude, klacht over medewerker zorgaanbieder, functioneren 

jeugdzorg bij gemeente). Drie klachten zijn per brief afgehandeld. Met twee klagers is een 

gesprek ge-arrangeert met het CJG en het Sociaal Wijkteam. Twee klachten zijn nog in 

behandeling. Het totaal aantal klachten over 2015 komt daarmee op twaalf. 

 

Instellingen voor Jeugdzorg en Veilig Thuis-instellingen zijn wettelijk verplicht om elk jaar 

verantwoording afleggen over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en 

ondersteuning. Deze verantwoording wordt voor 1 juni gepubliceerd via VWS op de website 

www.zichtbarezorg.nl . Onderdeel van het maatschappelijk jaarverslag betreft het aantal 

behandelde klachten en welk gevolg de instelling heeft gegeven aan de klachten en 

meldingen over de kwaliteit van de verleende hulp. 

 

Een exact overzicht van het aantal klachten van 2015 kan in Q3 2016 gegeven worden. 

Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de informatie beschikbaar uit de jaarrapportages van 

de aanbieders. 

 

Contracten 

Met een groot aantal aanbieders zijn in het vierde kwartaal gesprekken gevoerd. De 

belangrijkste gespreksonderwerpen waren: 

 Het budgettair kader voor 2016 

Om de rijksbezuiniging op jeugdhulp mogelijk te maken zijn met de aanbieders 

gesprekken gevoerd over verlaging van de volumes en/of de tarieven. Bij de 

vrijgevestigden worden de tarieven niet gewijzigd, deze zijn per 2015 al verlaagd. 

http://www.zichtbarezorg.nl/
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 De jaarafsluiting 2015 en de accountantscontrole 

Aanbieders met een contractwaarde van boven de € 100.000,- dienen voor 1 maart 2016 

een controleverklaring aan te leveren over de geleverde dienstverlening in 2015. De 

gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de regio ervoor gekozen om een eigen 

protocol op te stellen. Tussen eind november en begin december zijn diverse 

bijeenkomsten georganiseerd om zorgaanbieders te informeren over de 

eindverantwoording 2015 en de accountantscontrole.  

 

Inkoop geneeskundige jeugd-ggz 2016 

Voor de inkoop van geneeskundige jeugd-ggz (die per 2016 onder de Jeugdwet valt) zijn de 

gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer in gesprek gegaan met drie 

ziekenhuizen. Met het Emma Kinderziekenhuis, het Rode Kruis ziekenhuis en het Spaarne 

Gasthuis worden voor 2016 contracten afgesloten.  

 

Veilig Thuis 

De aangetrokken kwartiermaker heeft vanaf september 2015 gewerkt aan het samenvoegen 

van twee culturen (Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling). Ook is één werkwijze geïntroduceerd ondersteund door een nieuw 

ingericht ICT systeem. Verder zijn alle (juridische) voorbereidingen getroffen om Veilig 

Thuis vanaf 1 januari 2016 te laten starten als zelfstandige stichting die een subsidierelatie 

heeft met de gemeenten in IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. 

In het Prestatieplan dat in december werd opgeleverd, staan de doelen van Veilig Thuis 

beschreven. Een belangrijk speerpunt is het opheffen van de wachtlijst. Hierbij is een goede 

triage van belang en ook een passende in- en uitstroom. Door een goede ketensamenwerking 

te realiseren, kan dit bereikt worden. 

 

CJG 

Voor de cliënten met overgangsrecht op jeugdhulp eindigde dit recht op 31 december 2015. 

Voor die tijd moest bekend zijn of de zorg ook in 2016 gecontinueerd moet worden en zo ja 

in welke mate. De CJG coaches hebben met 163 pgb-houders (met overgangsrecht) 

gesprekken gevoerd over de inzet van het pgb en de inzet van zorg in 2016. Daarvan zijn 72 

pgb’s verlengd.  

Voor een aantal pgb-houders is het overgangsrecht verlengd tot 1 mei 2016, omdat zij niet 

voor 1 november door het CJG gezien konden worden. Hieraan liggen organisatorische 

aspecten bij de SVB ten grondslag.  

Het overgangsrecht geldt ook voor cliënten die zorg in natura ontvangen. Het CJG heeft met 

alle aanbieders contact gezocht of er cliënten zijn voor wie ook in 2016 de zorg moet worden 

gecontinueerd. Voor de betreffende cliënten heeft het CJG dit in orde gemaakt.  

 

In het laatste kwartaal is voor het team in Schalkwijk het aantal fte CJG coaches uitgebreid. 

De coaches in Schalkwijk gaan zich specifiek richten op multiprobleem gezinnen. 

 

 

6. Stand van zaken Jaarrekening 

Op 11 februari 2015 is PWC ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van de controle van 

de gemeente Jaarrekening. Het rechtmatigheidsvraagstuk speelt daarin een belangrijke rol. 

Daarbij is tevens onder de aandacht gebracht dat er een strakke planning is om te zorgen dat 
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de gemeenteraad tijdig (uiterlijk 15 juli 2016) de Jaarrekening 2015 kan vaststellen. Het 

accountantsoordeel daarbij is vooralsnog ongewis en voor een belangrijk deel afhankelijk van 

de verantwoordingen van alle gecontracteerde instellingen.  

Alle instellingen dienen zich te verantwoorden op basis van het vastgestelde controleprotocol. 

Wij houden met alle instellingen contact over de voortgang en mogelijke knelpunten . 

Op 17 februari 2015 heeft de NBA alle gemeenten opgeroepen voor het jaar 2015 te kiezen 

voor een afrekenscenario dat gebaseerd is op een uitwisseling van relevantie informatie en 

dat zo leidt tot een finale afrekening 2015. 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft op 19 februari jl een brief naar de Tweede Kamer 

gestuurd over dit vraagstuk. Belangrijke strekking van de brief is dat, zonder concessies te 

doen aan de comptabele wet- en regelgeving, nadere afspraken tussen gemeenten en 

aanbieders gemaakt kunnen worden. De Minister biedt dus geen ruimte het vaststellen van de 

Jaarrekening 2015 in tijd op te schuiven. 

Wij gaan door op de ingezette weg ten aanzien van de controle en houden daarbij goed 

contact met alle aanbieders. Daar waar nodig zullen wij verzoeken om af te mogen wijken én 

afwijkende verantwoordingen vanzelfsprekend op waarde beoordelen. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


