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Inhoud schriftelijke vraag: 

 

 
De Jeugdzorg is een ingewikkeld en gevoelig dossier.  Er gaat veel geld in om, maar nog 
belangrijker de zorg om de jeugd neemt toe, de problematiek is heftiger en wachtlijsten 
nemen niet tot nauwelijks af.  
Onlangs zijn er een aantal onderzoeken opgeleverd die zich hebben gericht op de uitgaves 
van de gemeentes, de knelpunten maar ook de punten van aandacht.  
VVD Hillegom wil naar aanleiding hiervan het college een aantal vragen voorleggen, wij 

verzoeken om een schriftelijke reactie.   
 

1. Toename instroom lokale teams (in Hillegom: JGT).  

- De lokale teams hebben een behoorlijk toegenomen instroom aan cliënten. Uit de 

onderzoeken is gebleken dat merendeel van de instroom wordt doorverwezen 

naar zorgaanbieders voor passende zorg. Dit terwijl oorspronkelijk de teams zijn 

ingezet om zelf de (ambulante) zorg in te zetten: de keukentafelgesprekken. Het 

verwijzen naar zorgaanbieders is aanzienlijk duurder dan de hulp zelf uit te 

voeren.  

- Vraag aan gemeente: in hoeverre kan er voor het JGT aangegeven worden wat zij 

zelf uitvoeren en hoeveel cliënten zij doorverwijzen?  Onlangs is er een 

doorontwikkeling geweest binnen de JGT-teams (o.a. op gebied van scholing), in 

hoeverre heeft dit geleid tot minder doorverwijzen (en meer zelf doen).  

 
2. Toename “zorg in natura” (ZIN) 

- Omdat het vaak ontbreekt aan passend aanbod wordt er gezocht in hulp op maat 

of alternatieven, gevolg: de zorg is vaak duurder en de kosten nemen toe.  

Vraag: kan de gemeente zorgdragen voor een, op feiten gebaseerde, analyse als 
het gaat om uitgaves omtrent zorg in natura? in hoeverre is dit als gevolg van 
wachtlijst of tekort in aanbod?   

 
3. Verwijspatronen Huisarts   

- De groep huisartsen hebben een groot aandeel als het gaat om verwijzingen. 

Lokaal is men actiever als het gaat om inzet van een praktijkondersteuner Jeugd. 

Diegene ziet de jeugdige en/of ouders en kan of zelf kort ambulant aanbieden (5 

gesprekken module) of binnen de keten passende vorm inzetten. De ervaring 

leert dat praktijkondersteuner Jeugd een positief effect heeft.  

Vraag binnen de gemeente: in hoeverre worden binnen de HLT-gemeente gewerkt 

met praktijkondersteuners Jeugd bij de huisartsen?  Gaat dit op voor alle 

huisartsen binnen Hillegom en wanneer HLT breed?  

 



4. Upcoding (op papier zwaarder gewogen problematiek dan praktijk- 

zwaardere – en dus duurdere- zorgvorm wordt ingezet).  Op papier schrikt 

men al van de problemen maar in de praktijk is het lang niet altijd zo zwaar. 

Echter is de zorgvorm vaak al bepaald en is die duurder dan aanvankelijk nodig 

is. Dit maakt dat je meer moet inzetten op start in basis (lokale teams) en 

vandaar uit de Keten inzetten.  

Vraag: in hoeverre wordt Drang casuïstiek (vrijwillig) nog uitgevoerd door de 

G.I.? Hoe verloopt het in de Ketensamenwerking, zijn er bijv. projecten die de 

keten samen laat optrekken? (JGT samen met een G.I. of GGZ-medewerker in 

een casus).  

 
5. Gemeente/aanbieders hebben onvoldoende, op feiten gebaseerde, 

analyse van de oorzaken over de hogere kosten.  

- Zicht op resultaat inzet (rapportage) maar ook door in gesprek te gaan over 

het verhaal achter de cijfers!  

Vraag: Indien de gemeente geld erbij gaat krijgen vanuit het Rijk, in hoeverre is 

men daarop voorbereid dat helder is waar de gaten gedicht moeten worden (en 
blijven?).  
Is er een analyse die gedeeld kan worden met de Raad om hier meer inzicht in te 
geven (kosten-baten-ZIN- wachtlijst etc.)  
 

   
 

 

 

datum antwoordbesluit college: 2 juli 2019  

afhandeling in raadsvergadering: 11 juli 2019 

 

Antwoord college: 

 

1. Toename instroom lokale teams (in Hillegom: JGT).  

- Vraag aan gemeente: in hoeverre kan er voor het JGT aangegeven worden wat zij 

zelf uitvoeren en hoeveel cliënten zij doorverwijzen?  Onlangs is er een 

doorontwikkeling geweest binnen de JGT-teams (o.a. op gebied van scholing), in 

hoeverre heeft dit geleid tot minder doorverwijzen (en meer zelf doen).  

Antwoord: Als het gaat om individuele jeugdhulp voert het JGt zelf kortdurende trajecten 

uit waarbij inzet van de specialistische jeugdhulpaanbieder niet nodig is. Alleen indien 

nodig verwijzen zij door naar de specialistische jeugdhulpaanbieder. We zien een lichte 

toename van het aantal jeugdigen dat hulp krijgt bij het JGt in Hillegom in de periode 

2016-2018, van 316 jeugdigen in de eerste helft van 2016 naar 345 in de tweede helft 

van 2018.  

Voor wat betreft toeleiden naar specialistische jeugdhulp zien we dat de verwijzingen in 

de tweede helft van 2018 vanuit het JGt er als volgt uitzagen: 

Begeleiding GGZ Jeugd- en opvoedhulp Ambulante hulp of daghulp bij VG-

aanbieders 

27 48 37 10 

(bron: www.zorglandschaphr.nl). 

Dit houdt in dat het JGt dus 223 jeugdigen zelf ondersteunt en 122 jeugdigen toeleidt 
naar specialistische jeugdhulp. De doorontwikkeling van het JGt is een continu proces.  

Gezamenlijk, door gemeente en JGT, wordt gekeken welke expertise er in het team 

aanwezig zou moeten zijn. Vanuit die expertise bepalen de JGT-ers volgens het principe 

van ‘doen wat nodig is’ welke hulp en ondersteuning nodig is en wat zij zelf kunnen doen 

en waar specialistische hulp nodig is. Het JGt bepaalt vervolgens in de uitvoering wat 

nodig is.  

http://www.zorglandschaphr.nl/


Voor meer informatie over jeugdhulptrajecten en verwijzingen kunt u de meest recente 

cijfers vinden via www.zorglandschaphr.nl en de benchmark Jeugdzorg van het CBS. 

 

 
2. Toename “zorg in natura” (ZIN) 

Vraag: kan de gemeente zorgdragen voor een, op feiten gebaseerde, analyse als 

het gaat om uitgaves omtrent zorg in natura? in hoeverre is dit als gevolg van 
wachtlijst of tekort in aanbod?   

 
Antwoord: Het jeugdzorggebruik en aantal cliënten in jeugdzorg nemen in Hillegom – 
evenals landelijk - toe in de periode 2016-2018. Dit geldt ook voor de uitgaven omtrent 
zorg in natura. Hierbij gaat het in Hillegom vooral om jeugdhulp zonder verblijf.  

 
De raads- en burgerleden ontvangen binnenkort de jaarrapportage 2018 van TWO waarin 
ook de ontwikkelingen in de jeugdhulp in de regio en Hillegom worden beschreven. 
Daarnaast zijn er cijfers over aantallen jeugdigen in Hillegom per zorgsoort beschikbaar 
via www.zorglandschaphr.nl. 

Hillegom was niet één van de gemeenten die is onderzocht in het kader van de landelijke 
benchmarkanalyse van 23 gemeenten. Er is geen analyse beschikbaar van de 

ontwikkeling specifiek omtrent zorg in natura in de gemeente Hillegom gerelateerd aan 
wachtlijsten of tekort in aanbod voor Hillegomse jeugdigen. 
 
Het  NJI is in 2018 gevraagd voor de Holland Rijnland gemeenten onderzoek te doen naar 
verklarende factoren voor het relatief hoge zorggebruik in onze regio, waarbij ook werd 
gekeken naar het zorgaanbod. Hieruit kwam geen eenduidige verklaring voor het hoge 
zorggebruik in Hillegom en evenmin een relatie met een tekort aan of niet passend 

aanbod. We zijn het met het NJI in gesprek hoe dit nader verklaard kan worden, en 
tevens worden de rapportages van de TWO besproken met de TWO en de JGTs waaronder 
die van Hillegom, om nadere duiding te verkrijgen. 
 
 
 

3. Verwijspatronen Huisarts   
Vraag binnen de gemeente: in hoeverre worden binnen de HLT-gemeente gewerkt 
met praktijkondersteuners Jeugd bij de huisartsen?  Gaat dit op voor alle 

huisartsen binnen Hillegom en wanneer HLT breed?  
 
 
Antwoord: Na de zomer gaat in Hillegom de praktijkondersteuner Jeugd starten, deze 

praktijkondersteuner is dan werkzaam in 5 huisartsenpraktijken. Mochten de overige 2 

praktijken in Hillegom op termijn willen aansluiten is dat natuurlijk mogelijk. De HLT 

gemeenten besluiten zelfstandig over de inzet van praktijkondersteuners. In Lisse is een 

praktijkondersteuner gestart in een medisch centrum waar 4 huisartsen werkzaam zijn. In 

Teylingen zijn wij op dit moment in gesprek met de Zorggroep Voorhout/ Warmond, daar 

is ook de wens een praktijkondersteuner Jeugd aan te nemen. De verwachting is dat 

Sassenheim op termijn volgt. 

 

 
4. Upcoding (op papier zwaarder gewogen problematiek dan praktijk- 

zwaardere – en dus duurdere- zorgvorm wordt ingezet. 

Vraag: in hoeverre wordt Drang casuïstiek (vrijwillig) nog uitgevoerd door de 

G.I.? Hoe verloopt het in de Ketensamenwerking, zijn er bijv. projecten die de 

keten samen laat optrekken? (JGT samen met een G.I. of GGZ-medewerker in 

een casus).  

Antwoord: Drang casuïstiek wordt in Hillegom niet in het vrijwillig kader uitgevoerd door 

de G.I., dat gebeurt alleen in het gedwongen kader. Landelijke ervaringen hebben laten 

zien dat dit niet wenselijk is.  Wel werken de GI’s steeds beter samen met de JGt’s. 

Momenteel wordt een pilot veiligheid voorbereid om de ketensamenwerking te versterken. 

http://www.zorglandschaphr.nl/
http://www.zorglandschaphr.nl/


Deze pilot houdt in dat er met twee gecertificeerde instellingen en het JGt een werkwijze 

wordt uitgeprobeerd waarbij de medewerker van de GI aansluit bij het JGt in het vrijwillig 

kader. Ook in de pilot wordt geen drang toegepast, het gaat met name om kennisdeling  

en gezamenlijk optrekken in ingewikkelde casuïstiek waarbij veiligheid in het geding is.  

Het risico van upcoden is in de bekostiging van specialistische jeugdhulp in de regio 

Holland Rijnland teruggebracht door de wijze van bekostiging (inspanningsgericht) en 

door het hanteren van bestedingsplafonds per aanbieder. Daar waar sprake is van een 

toeleiding naar niet passende hulp wordt met de aanbieder gezocht naar een passend 

aanbod. 

 

 

5. Gemeente/aanbieders hebben onvoldoende, op feiten gebaseerde, 

analyse van de oorzaken over de hogere kosten.  

Vraag: Indien de gemeente geld erbij gaat krijgen vanuit het Rijk, in hoeverre is 
men daarop voorbereid dat helder is waar de gaten gedicht moeten worden (en 

blijven?).  
Is er een analyse die gedeeld kan worden met de Raad om hier meer inzicht in te 

geven (kosten-baten-ZIN- wachtlijst etc.)  
 

Antwoord: Gemeenten in Holland Rijnland, waaronder Hillegom, besteden meer geld aan 
jeugdhulp dan vanuit het Rijk daarvoor wordt ontvangen. In de eerste plaats zijn de extra 
middelen (voor 2019, 2020 en 2021) die ter beschikking worden gesteld bedoeld ter 
compensatie van deze extra uitgaven en in de tweede plaats voor loon- en 

prijsbijstellingen.  
Het toevoegen van de middelen aan de lopende begroting 2019 voor Hillegom zal vooral 
als doel hebben de tekorten te compenseren en – op basis van analyse van de knelpunten 
door de TWO – om wachttijden aan te pakken. Ook in het kader van de begroting 2020 
en verder is en wordt door de TWO geanalyseerd waar additionele middelen nodig zijn, 
bijvoorbeeld om wachttijden te verkorten. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de 
analyse zorglandschap die is uitgevoerd door het NJI. Deze analyse zal bij de bijgestelde 

begroting 2019 en verder worden meegestuurd. 

 

 

 

 

 

 


