
Maatregelen Jeugd en Wmo als vermeld in de voortgangsrapportage 2020 

Jeugd Maatregel Toelichting Vanaf 

Inkoop Jeugd   2020 2021 2022 

Invoering budgetplafonds Instellen van budgetplafonds om de groei te beheersen, eerder te kunnen 
bijsturen en programmeren, medeverantwoordelijkheid te creëren bij aanbieders 
voor het financiële vraagstuk in het jeugddomein. Wanneer een budgetplafond bij 
een aanbieder is bereikt, wordt voor nieuwe cliënten gekeken naar andere 
aanbieders die hun plafond nog niet hebben bereikt. 

X   

Verminderen aantal aanbieders Met strategisch partners is het beter mogelijk om de gewenste beweging in het 
jeugddomein vorm te geven. Het huidige grote aantal aanbieders maakt het lastig 
om te spreken van echte samenwerking. Het verminderen van het aantal 
aanbieders zal de governance voor contractmanagement en -beheer 
vereenvoudigen. Deze maatregel is onderdeel van de volgende inkoopronde. 

  X 

Inrichten administratief servicebureau voor 
contractpartners 

Met name voor kleinere aanbieders zijn de (gestandaardiseerde) administratieve 
werkzaamheden behorende bij de contracten soms te complex en ze doen er 
onvoldoende routine mee op. We onderzoeken of het instellen van een apart 
servicebureau hierin kan helpen. Dit voorkomt veel herstelwerkzaamheden aan 
zowel de kant van de aanbieder als die van de gemeente. 

 X  

Baten Praktijkondersteuner huisarts Jeugd 
ramen 

Door de aanwezigheid van de POH bij de huisarts worden veel minder cliënten 
doorgezet naar specialistische zorg: in totaal 859 cliënten  gezien waarvan slechts 
248 (29%) verwezen naar basis GGZ,  specialistische GGZ of gespecialiseerde 
jeugdhulp. Er is al een taakstelling ingeboekt, de opbrengsten – in de zin van 
minder duurdere jeugdhulp voor de klant – zijn naar verwachting hoger. 

X   

Afschaffen open house constructie 
vrijgevestigden 

Vrijgevestigden zijn een goede aanwinst voor de regio, de continue instroom van 
vrijgevestigden kan heroverwogen worden om ook hier het aantal aanbieders 
beperken en dat leidt tot meer mogelijkheden voor kostenbeheersing. Deze 
maatregel is onderdeel van de volgende inkoopronde. 

  X 

Striktere toekenning light contracten aan 
klanten 

Inmiddels maken de lightcontracten 10% uit van het jeugdhulpbudget. Om hier 
beter op te sturen en om te voorkomen dat het een alternatief wordt om 
budgetplafonds te vermijden, willen we het aantal lightcontracten beperken. 
Uitgangspunt is dat lightcontracten niet meer worden ingezet. Ook hier geldt dat 
het aantal aanbieders hiermee wordt verminderd. Daarnaast voorkomt dit een 
wildgroei aan aanbieders die allemaal hun marktaandeel willen opeisen.  

 X  

Versoberen jeugd      

Heroverwegen eigen bijdrage jeugd Heroverwegen of er een wettelijke basis is om de eigen bijdrage jeugd alsnog in te  X  



voeren.  

Van dwang naar drang: baten verder 
optimaliseren 

Inmiddels zien we een voorzichtige daling van de kosten. Dit draagt bij aan de 
gewenste beweging van zwaar naar licht. Dit wordt mede veroorzaakt door een 
betere samenwerking tussen de GI’s en het CJG en door beter te kijken bij de 
toegang en bij verlenging. Naast startdatum gaat er ook gewerkt worden met een 
einddatum van trajecten, om ook hiermee de gewenste beweging van zwaar naar 
licht te versnellen. 

X   

Aanpassen leeftijdsgrens dyslexiezorg Onderzocht wordt of het mogelijk is om de leeftijdsgrens dyslexiezorg aan te 
passen waardoor een andere verhouding ontstaat tussen dat wat de gemeente 
financiert en dat wat een eigen verantwoordelijkheid is van ouders. Deze 
maatregel is onderdeel van de volgende inkoopronde. 

  X 

Herdefiniëren: wat is jeugdzorg en wat is 
verantwoordelijkheid ouders 

Nader onderzoek naar een nieuwe balans in waar de (financiële) 
verantwoordelijkheid ligt voor de gemeente en waar die ligt voor de ouders. Deze 
maatregel is onderdeel van de volgende inkoopronde. 

  X 

Accepteren wachttijd Het accepteren van wachttijd kan een onderdeel zijn van sturing en 
programmering en het instellen van budgetplafonds. Wanneer er bijvoorbeeld 
wordt gekozen om de wachttijd te verlengen en richting het nieuwe jaar te tillen, 
neemt het aantal cliënten in zorg in het lopende jaar af. Indien noodzakelijk wordt 
gezocht naar andere aanbieders die hun budgetplafonds nog niet hebben bereikt.  

 X  

Governance     

Meer efficiency in regionale samenwerking Regionale samenwerking  vraagt veel ambtelijke afstemming, zowel op het niveau 
van beleid als contractmanagement. Er kan mogelijk meer efficiency bereikt 
worden door regionaal taakverdelingen te maken. De nieuwe jeugdwet biedt 
hiervoor een nieuw kader. 

 X  

Toegang      

Normalisatie jeugdhulp Niet langer financieren van ondersteuning die door reguliere gezinnen zelf betaald 
worden. Voorbeelden zijn bso en kinderopvang.  Ook zorg als danstherapie, 
dierentherapie zullen we nader beschouwen. Deze maatregel is onderdeel van de 
volgende inkoopronde. 

  X 

 

Maatregelen Wmo Toelichting Vanaf 

Inkoop Wmo  2020 2021 2022 

Heroriëntatie perceel 5 Perceel is gericht op soepele overgang van Jeugdwet naar Wmo. In de praktijk 
krijgen nu alle 18-23 jarige ondersteuning in perceel 5 terwijl dat niet altijd strikt 
noodzakelijk is. Deze maatregel is onderdeel van de volgende inkoopronde. 

  X 



Ambulante begeleiding 'kantelen' naar een 
algemene voorziening 

Een deel van de ambulante begeleiding zou ingezet kunnen worden via Sociaal 
Wijkteam of welzijnsinstellingen. Deze maatregel is onderdeel van de volgende 
inkoopronde. 

  X 

Hulp bij het Huishouden resultaatgericht 
contracteren (in combinatie met 
Normenkader) 

In de lopende begroting is een bedrag van € 100.000,- opgenomen als 
taakstelling oplopend naar € 500.000,- in 2024. Deze taakstelling is opgenomen 
als aangenomen besparing van het Normenkader Hulp bij het Huishouden. In de 
praktijk blijkt dit echter nauwelijks een besparing op te leveren. Gemeenten 
waar het Normenkader wordt gehanteerd doen dat veelal in combinatie met 
een resultaatgerichte bekostiging. Verwachting is dat dit wel de gewenste 
besparing oplevert. 

 X  

Dagopvang opnieuw contracteren Dagdeeltarieven lijken hoog in vergelijking met andere gemeenten. Door nieuwe 
tariefafspraken kan mogelijk een besparing gerealiseerd worden. Deze 
maatregel is onderdeel van de volgende inkoopronde. 

  X 

Kortdurend Verblijf opnieuw contracteren Dagtarieven lijken hoog in vergelijking met andere gemeenten. Door nieuwe 
tariefafspraken kan mogelijk een besparing gerealiseerd worden. Deze 
maatregel is onderdeel van de volgende inkoopronde. 

  X 

Grote schoonmaak/woningsanering anders 
vormgeven 

Als inwoners in een vervuilde woning leven kan via de GGD of via de gemeente 
(Wmo) de woning eenmalig schoon en leefbaar gemaakt worden. Daarna wordt 
Hulp bij het Huishouden ingezet om de woning schoon te houden of om de 
inwoner aan te leren de woning zelfstandig schoon te houden. De laatste jaren 
zien we een stijging in het aantal vervuilde woningen. Duidelijke afspraken over 
werkzaamheden, verantwoordelijkheid en tarieven kunnen de kosten 
beheersbaar houden.  

 X  

Kleine woningaanpassingen, onderhoud en 
reparaties contracteren  

Door proces te standaardiseren en collectief onderhoud te contracteren is er 
winst in tarieven en 'werkproces'. Deze maatregel is onderdeel van de volgende 
inkoopronde. 

  X 

Versobering Wmo     

Afschaffen gereduceerd tarief Hulp bij het 
Huishouden voor mantelzorgers (HHT) 

In aanloop naar de decentralisaties heeft het Rijk aan gemeenten de 
Huishoudelijke Hulp Toelage beschikbaar gesteld. Doel daarvan was om de Hulp 
bij het Huishouden te stimuleren. Deze middelen zijn in Haarlem ingezet om een 
regeling voor Hulp bij het Huishouden voor mantelzorgers in te richten. 
Mantelzorgers kunnen tegen een gereduceerd tarief Hulp bij het Huishouden 
afnemen. Daarmee is het een van de vormen van ondersteuning van 
mantelzorgers. Gemeenten zijn op grond van de Wmo verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van mantelzorgers. Gemeenten zijn vrij in de wijze waarop zij dat 
doen. Mantelzorgondersteuning in Haarlem wordt georganiseerd door Tandem. 

 X  



Een gereduceerd tarief voor Hulp bij het Huishouden voor mantelzorgers is geen 
wettelijke taak en kan daarom als versobering ingezet worden.  

Verhogen kilometerbijdrage Regiorijder De kosten voor een rit met de Regiorijder bestaan uit een opstaptarief van € 
0,98 en een tarief van € 0,16 per kilometer. Deze tarieven zijn gebaseerd op het 
tarief van het regulier Openbaar Vervoer. Er is een inventarisatie gemaakt van 
tarieven in andere regio’s. De tarieven in de regio Kennemerland zijn laag ten 
opzichten van andere regio’s, waar een gemiddeld kilometertarief van € 0,23 
gehanteerd wordt. Daarnaast verhogen andere gemeenten de tarieven ten 
opzichte van het Openbaar Vervoer-tarief. De Regiorijder biedt deur-tot-
deurvervoer waarvoor, zo is de motivatie, inwoners een iets hoger tarief moeten 
betalen dan voor het regulier Openbaar Vervoer. 

 X  

Eigen bijdrage invoeren voor 
Verhuiskostenregeling 

De verhuiskostenvergoeding wordt verstrekt als een forfaitaire vergoeding. De 
Wmo biedt de mogelijkheid om op deze forfaitaire bijdrage een eigen bijdrage 
op te leggen via het Abonnementstarief Wmo. Effecten daarvan zijn echter 
beperkt omdat inwoners die in aanmerking komen voor een 
Verhuiskostenregeling in veel gevallen al gebruik maken van een andere 
voorziening waarvoor het Abonnementstarief wordt opgelegd. 

 X  

Beleid rond eigen bijdragen aanscherpen Via de Verordening maatschappelijke ondersteuning wordt een aantal 
maatwerkvoorzieningen uitgesloten van de eigen bijdrage, zoals bijvoorbeeld: 
aanpassingen in gemeenschappelijke ruimten, bezoekbaar maken van een 
woning en het vervangen van voorzieningen tot € 1.000,-. Verder wordt voor 
voorzieningen in de Verordening een duur vastgelegd waarover de eigen 
bijdrage voldaan moet worden. In het geval van een scootmobiel geldt 
bijvoorbeeld dat vijf jaar een eigen bijdrage moet worden betaald, ook als een 
inwoner langer dan deze vijf jaar gebruik maakt van de voorziening. 

 X  

Wassen en strijken in de Hulp bij het 
Huishouden aanmerken als een algemene 
voorziening  

Binnen de Hulp bij het Huishouden wordt momenteel regelmatig het wassen van 
kleding en beddengoed verstrekt. Dit zou als algemene voorziening aangeboden 
kunnen worden of inwoners kunnen nadrukkelijker verwezen worden naar 
andere mogelijkheden zoals de ledenservice van zorgaanbieders, BUUV en 
particuliere was- en strijkservices. Wassen binnen de Hulp bij het Huishouden 
blijft beschikbaar, maar wordt verstrekt voor inwoners met zware problematiek 
zoals incontinentie of bedlegerigheid. 

 X  

Beperken en verlagen 
verhuiskostenvergoeding 

De Verhuiskostenvergoeding bedraagt momenteel € 3.500,-. De 
Verhuiskostenvergoeding is een forfaitaire vergoeding die verstrekt wordt als 
inwoners als gevolg van een beperking moeten verhuizen. De 
verhuiskostenvergoeding is een bijdrage in de kosten en hoeft niet de 

 X  



daadwerkelijke kosten te dekken. Als aangesloten wordt bij de NIBUD-
prijzengids voor stoffering van een woning zou de hoogte van de vergoeding 
aangepast kunnen worden naar een bedrag tussen de € 2.000,- en € 2.500,-. Dit 
bedrag is in lijn met de gemeenten in de regio en andere gemeenten, zoals 
Amsterdam en Leiden. In de raming is uitgegaan van een aangepast bedrag van 
€ 2.500,-. 

Niet continueren pilot Ouder Worden en 
Prettig Wonen 

Via de regeling wordt een bijdrage van € 1.000,- beschikbaar gesteld per 
verhuizing. Is geen wettelijke taak. Betreft ook geen maatwerkvoorziening Wmo, 
maar wordt daar wel uit gefinancierd. 

X   

Regels PGB inzetten via sociaal netwerk 
aanscherpen 

De mogelijkheid bestaat om een persoonsgebonden budget in te zetten voor 
ondersteuning uit het sociale netwerk. Daarbij kunnen beperkingen opgelegd 
worden, zoals de inzet door ouders of directe familieleden. Deze ondersteuning 
zou uitgesloten kunnen worden van het persoonsgebonden budget en 
aangemerkt kunnen worden als gebruikelijke hulp. 

 X  

Toegangscriteria Woningaanpassingen 
aanpassen 

In lopende begroting is al een taakstelling opgenomen met betrekking tot de 
kleine/eenvoudige woningaanpassingen en aanpassingen in het vastgoed van 
corporaties. 

 X  

Toegangscriteria voor Hulp bij het 
Huishouden aanscherpen 

De Hulp bij het Huishouden is momenteel gericht op het overnemen van de 
huishoudelijke werkzaamheden en het schoonmaken van de woning. Veel 
aanbieders maken momenteel een ‘cultuurverandering’ door, waarbij zij 
medewerkers scholen in de omslag van ‘zorgen voor een schoon huis’ naar 
‘samen zorgen dat het huis schoon is’. Daarbij wordt duidelijk aan de inwoner 
gecommuniceerd dat de thuiszorgmedewerker geen ‘werkster’ is en dat er van 
de inwoner naar vermogen wordt verwacht dat samen gezorgd wordt voor een 
schoon huis. Daarbij wordt ook ingezet op het op een andere wijze aanleren van 
huishoudelijke taken en taken gefaseerd op te pakken (de ene dag stoffen, de 
andere dag stofzuigen et cetera). 

 X  

25 duurste cliënten selecteren en 
ondersteuning kritisch bekijken 

Door efficiënter inzetten van ondersteuning is het mogelijk een besparing te 
realiseren. Aanname is ongeveer 10% van totale bedrag van 25 duurste cliënten. 

X   

Einddatum invoeren  voor 
maatwerkvoorzieningen 

Onrechtmatig en 'geen' gebruik van voorzieningen wordt beperkt. X   

Afwegingskader Sociale Basis - Dagopvang 
opstellen 

Beperkt oneigenlijk gebruik van de maatwerkvoorziening Dagopvang. X   

Beperken inzet kortdurende hulpmiddelen Voorliggend is 6 maanden huren/lenen via de Zorgverzekeringswet. X   

Aantal "spoedindicaties" voor Hulp bij het 
Huishouden beperken 

Uitgangspunt moet zijn dat ondersteuning "langdurig noodzakelijk" is. X   



Herbeoordelen huidige scootmobiel-
gebruikers 

Ervaring met eerdere herbeoordelingstrajecten hebben geleerd dat uiteindelijk 
10% van de gebruikers de scootmobiel inlevert. Zij maken geen gebruik meer 
van de voorziening of de voorziening is niet langer passend voor de situatie van 
de inwoner. 

 X  

Toegang Wmo     

Casemanagement en sociaal wijkteams Efficiencyvoordeel samenwerking casemanagement en SWT   X 

 


