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Geachte Raad, 

Sturing op uitgaven 

Het proces om tot goede sturing te komen op uitgaven van de drie decentralisaties is complex. De 
gemeente heeft beperkte sturingsmogelijkheden. Het is een open einde regeling. De rijksoverheid 
heeft taken overgeheveld naar de gemeenten met minder budget en met beperkte bevoegdheden. 
Het rijk stelt nadere regels die een negatieve invloed hebben op de uitgaven, zoals bijvoorbeeld de 
invoering van het abonnementstarief. Alle gemeenten in Nederland zoeken naar factoren die de 
kosten in het sociaal domein beïnvloeden, zodat daar maatregelen op gezet kunnen worden.  

Bij de Jeugdhulp is in 2019 gestart met extra acties (geformuleerd in een actieplan Jeugdhulp) die 
tot doel hebben de uitgaven op Jeugdhulp te verminderen. Hierover wordt maandelijks 
gerapporteerd door de portefeuillehouder Jeugd in de commissie. 
Daarnaast is u op 27 oktober 2020 toegezegd regelmatig kwantitatieve cijfers te leveren die inzicht 
geven in de uitgaven van de Jeugdwet. Via deze Raadsinformatiebrief met bijlagen voldoen wij aan 

deze toezegging. 
 

De ontwikkeling van dashboards 
De ontwikkeling van dashboards draagt bij aan onze sturingsopgave. ‘Meten is weten’. 
Tegelijkertijd is oorzaak-gevolg moeilijk te duiden. De decentralisaties gaan over mensen en 
maatwerk. Daarom is het van belang om ook de kwalitatieve gegevens achter de cijfers te 
verzamelen (via landelijke onderzoeken en via gesprekken met de aanbieders en verwijzers). Ook 
de acties van het actieplan zullen niet  meteen in cijfers zichtbaar worden. Deze zullen zich soms 
ook vertalen in kwalitatieve verbeteringen. 

Bovendien moet ook de balans tussen de waarde van een dashboard en de kosten tot realisatie 
ervan worden afgewogen. Het boven water krijgen van gegevens is een enorme opgave. En de 
basis ligt in het laten registreren van de gegevens door aanbieders. In de H10 wordt gewerkt aan 
bestuurlijke dashboards die in 2021 gereed zullen zijn. Dashboards ten aanzien van het lokale veld 
worden ontwikkeld. Op dit moment verantwoorden gesubsidieerde organisaties eenmaal per jaar 
(conform de subsidieverordening van Wassenaar). Voor de toekomst zullen wij sturen op 

regelmatige verantwoording, rekening houdend met de personele beperkingen van deze 
organisaties en het ambtelijk apparaat.   

 
Cijfers in de bijlage 
Wij zijn erg content u, ondanks de hoge werkdruk in deze crisistijd en tijd van reorganisatie, een 
kwantitatief beeld te kunnen geven van de uitvoering van de Jeugdwet in Wassenaar. We maken 
daarbij het voorbehoud dat nog niet alle cijfers actueel zijn. Ook is een aantal gewenste cijfers, van 

lokale organisaties, nog niet te leveren. Door Covid-19 is landelijk een afwijkend beeld te zien in de 
Jeugdhulp. Bovendien wordt verwacht dat Covid-19 een negatieve invloed heeft op de Jeugd en 
gezinnen die mogelijk na de crisis tot een toename kan leiden. 
In de bijlagen bij deze Raadsinformatiebrief wordt de decentralisatie van de Jeugdwet uitgelicht. 
Ter aanvulling op de kwantitatieve gegevens en toelichting is een themanotitie geschreven. Doel 
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van de themanotitie is om meer inzicht te geven in een thema dat de ontwikkelingen die te zien 

zijn in de kwantitatieve data mogelijk verklaart. De eerste themanotitie betreft het thema 

‘(vecht)scheidingen. Bij elke update zal een nieuw thema gekozen worden voor de themanotitie.  
De cijfers uit de bijlagen zien we als een start voor de ontwikkeling van dashboards die tegemoet 
komen aan uw informatiebehoefte. We zullen de komende maanden ook inzicht geven in cijfers van 
de WMO en de Participatiewet.   
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