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1 VOORWOORD 

 

De voorliggende rapportage ‘Een Zorgeloze  Jeugd, Effectieve risicobeheersing Jeugdzorg’ 

schetst een zo helder mogelijk beeld van de jeugdzorg en de opgaven waar Hulst en 

Terneuzen voor staan ten aanzien van de jeugdzorg. Versterking van het risicomanagement 

en de risicobeheersing kan helpen om deze opgaven adequaat aan te pakken. 

 

De rekenkamercommissie spreekt graag haar dank en waardering uit voor de medewerking 

die vanuit Hulst en Terneuzen is betracht bij de totstandkoming van deze 

onderzoeksrapportage. Zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk en zowel vanuit de stichting 

Hulst voor Elkaar als aan-z hebben wij een sterke betrokkenheid en een grote mate van 

openheid ervaren. Enerzijds komt deze inzet ten goede aan de zeggingskracht van het 

rapport. Anderzijds, en wellicht belangrijker nog, geeft dit het vertrouwen dat de 

aanbevelingen uit dit rapport verder positief zullen worden opgepakt. 

 

Moge dit ten goede komen aan minder zorgen over de jeugd, en meer zorgeloze jeugdigen. 

 

drs. J.H. (Hans) Mulder 

 

Voorzitter Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen 
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2 SAMENVATTING 

 
Na het voornemen van het Rijk in 2015 om de jeugdzorg te decentraliseren zijn de gemeenten 

Terneuzen en Hulst voortvarend aan de slag gegaan om dit proces nader vorm te geven. In dit 

proces heeft met name het principe om iedereen die zorg nodig heeft te kunnen faciliteren voorop 

gestaan.  

 

Zeeland wordt landelijk aangemerkt als één jeugdzorgregio. De dertien gemeenten werken samen in 

de Task Force Jeugd Zeeland, waarbij er gezamenlijke uitgangspunten, functioneel ontwerp en een 

Zeeuws kader zijn opgesteld, die de basisvormen voor de samenwerking met de Zeeuwse 

gemeenten.  

 

Zowel Hulst als Terneuzen hebben de toegang tot de jeugdzorg in handen gegeven aan z.g. 

toegangsorganisaties (Voor Hulst “St. Hulst voor Elkaar” en Voor Terneuzen “Aan Z”). De gemeenten 

hadden vanaf het begin veel tijd nodig voor het vormgeven van deze organisaties. Omdat gewerkt 

werd vanuit het principe dat iedereen die zorg nodig heeft, dit zou moeten krijgen, is dit 

inrichtingsproces minder gericht geweest op het beheersen van de kosten.   

 

De decentralisatie van de jeugdzorg is (van 2015 tot en met 2018) gepaard gegaan met een korting 

op het totale budget van 15 procent. De insteek hiervan was dat gemeenten problemen van 

jongeren vroegtijdig zouden signaleren en preventie en lichte hulp aan huis zouden het gebruik van 

specialistische (duurdere) zorg deels overbodig maken. In 2015 hebben de Zeeuwse gemeenten 

afgesproken om het totaal beschikbare budget voor Zeeland op basis van solidariteit in te zetten om 

grote risico’s te vermijden. Dit principe is na 2016 verlaten. Sindsdien zijn de Zeeuwse gemeenten 

zelf verantwoordelijk voor hun eigen overschotten of tekorten. Vanaf de decentralisatie van de 

jeugdzorg is gebleken – ook bij de andere gemeenten in het land – dat de beschikbaar gestelde 

middelen niet voldoende zijn om de jeugdzorg adequaat te kunnen uitvoeren. Met andere woorden: 

er is voortdurend discussie over geld. 

 

De rekenkamercommissie Hulst - Terneuzen heeft daarom in kaart willen brengen hoe het is gesteld 

met de risicobeheersing van de jeugdzorg. In dit onderzoek staan 3 vragen centraal: 

 1. Hoe is de toegang tot de jeugdzorg in Hulst en Terneuzen geregeld? 

 2. Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement? 

 3. Hoe gebruikt men risicomanagement in de praktijk bij de taakuitvoering van de jeugdzorg? 

 

Naast een theoretisch kader over risicomanagement wordt in dit onderzoek in kaart gebracht hoe 

beide gemeenten de risicobeheersing in de praktijk uitvoeren. Vervolgens worden er conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan. 
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4 INLEIDING 
4.1 Aanleiding 

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de 

gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet: de drie 

decentralisaties in het sociaal domein. De gemeenten hebben niet alleen de opgave om de 

verantwoordelijkheid te dragen voor een adequate uitvoering van deze zorg (transitie), maar ook 

om een inhoudelijke vernieuwing van deze zorg te bewerkstelligen (transformatie). Het betreft een 

van de grootste decentralisatieoperaties op gemeentelijk niveau van de laatste jaren, en één die 

nog volop in ontwikkeling is.  

 

De transitie en transformatie van de jeugdzorg kent 5 uitgangspunten: 

1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen 

en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; 

2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te 

versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en 

peuterspeelzalen; 

3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo 

dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de 

(kosten)effectiviteit van de geboden hulp; 

4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur; 

5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van 

regeldruk. 

 

De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 ging gepaard met een bezuiniging. Van 

2015 tot en met 2018 haalde het Rijk 15 procent af van het jeugdzorgbudget van voor de 

decentralisatie. De insteek hiervan was dat gemeenten problemen van jongeren vroegtijdig zouden 

signaleren en preventie en lichte hulp aan huis zouden het gebruik van specialistische (duurdere) 

zorg deels overbodig maken. Om dit te bereiken moeten gemeenten investeren in behandelingen 

voor beginnende problemen en het voorkomen ervan. 

 

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben ter voorbereiding van de jeugdzorg transitie een 

integraal jeugdbeleid1 opgesteld. Deze beleidsnota vormde de rode draad voor heel Zeeuws-

Vlaanderen. In deze nota is naast de beleidsvisie ook de toegang en de organisatie van de jeugdzorg 

beschreven. 

 

4.2 Probleemstelling 

Vanaf de overgang heeft men gewerkt op basis van dit beleidsuitgangspunt. Tekorten bij Jeugdzorg 

konden tot op heden worden opgevangen door overschotten bij onder meer WMO. Deze 

overschotten worden steeds kleiner en de tekorten lopen verder op door stijgende vraag naar WMO 

taken en Jeugdzorg. In 2015 kregen 366.000 jongeren jeugdzorg, in 2017 was dit 405.000 meldde 

het CBS. De eerste helft van 2018 laat een lichte daling zien, maar dit is niet terug te zien in een 

daling van de kosten.  

 

De huidige vraag en complexiteit zorgt voor toenemende druk op de organisaties die de toegang tot 

de zorg faciliteren. Gevolgen hiervan zijn oplopende wachtlijsten en als gevolg hiervan verdere 

verhoging van de werkdruk bij zorgaanbieders. De signalen zijn duidelijk, wachttijden en financiële 

tekorten lopen op en de zorgvraag wordt complexer en zeker niet minder. 

  

Om deze cirkel te doorbreken treft men verschillende maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht 

op het verkrijgen van aanvullend budget, meer samenwerking met huisartsen en aandacht voor 

vroege signalering om preventieve zorg te geven. Effectief risicomanagement is een middel dat 
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daarbij kan worden gehanteerd om passende afwegingen te kunnen maken over de inzet van de 

schaarse middelen voor deze maatregelen. Want uiteindelijk mag het belangrijkste doel niet uit het 

oog verloren worden. Dat blijft namelijk om zoveel mogelijk adequate en passende zorg aan 

jeugdigen te verlenen binnen de beschikbare budgetten. 

 

Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 

 

4.3 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van (inhoudelijke, 

financiële en tijdsgebonden) risico’s als gevolg van de gewijzigde financiering bij de uit te voeren 

jeugdzorg taken? 

 

Als deelvragen voor dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: 

 

1. Hoe is de toegang tot Jeugdzorg in Hulst en Terneuzen georganiseerd? 

2. Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement? 

3. Hoe gebruikt men risicomanagement in de praktijk bij taakuitvoering van Jeugdzorg? 
 

4.4 Beoordelingskader 

Als beoordelingskader is de theorie van risicomanagement COSO ERM (p18) en het gemeentelijke 

beleid van Hulst (p22) en Terneuzen (p25) gehanteerd.  

 

4.5 Werkwijze en onderzoeksperiode 

Als eerste zijn een aantal inventariserende gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de context 

en beschikbare documenten. Vervolgens is beschikbare en verkregen documentatie geanalyseerd en 

zijn interviews gehouden met verantwoordelijk ambtenaren, toegangsorganisaties, management en 

raadsleden. Op basis van deze verkregen informatie is een conceptrapport opgesteld wat voor 

feitelijk wederhoor op de bevindingen is toegezonden aan betrokken organisaties. Naar aanleiding 

van dit wederhoor zijn feitelijke onjuistheden aangepast waarna de deelconclusies en eindconclusie 

zijn getrokken. Op basis van deze conclusies zijn aanbevelingen opgesteld en is het rapport 

verzonden aan beide colleges voor bestuurlijke reactie. Deze reacties zijn integraal opgenomen in 

het rapport en voorzien van een nawoord door de rekenkamercommissie. Tenslotte is het 

eindrapport aangeboden en toegelicht aan de raadscommissies en gemeenteraden. 

 

De onderzoeksperiode betreft de periode van decentralisatie 2016 t/m 2018. Verkregen en 

openbaar beschikbare cijfers (ultimo 2018) uit deze periode zijn daarmee onderling vergelijkbaar. 
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5 JEUGDZORG EN JEUGDHULP 
5.1 Begrippen 

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip 

jeugdzorg als verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

Jeugdhulp wordt gegeven aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of 

gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen. Jeugdbescherming is 

een maatregel die de rechter dwingend oplegt als de veiligheid en ontwikkeling van een kind in het 

geding zijn. Het kind wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. 

Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die met de politie in aanraking zijn 

geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Jeugdreclassering wordt opgelegd door de 

kinderrechter of de officier van Justitie. 

 

De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (lvb, opvoedvragen, opvoedhulp, 

jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder 

mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan 

niet gesloten setting (jeugdzorgplus). 

 

De begrippen2 jeugdzorg en jeugdhulp worden 

momenteel vaak door elkaar gebruikt. Dit komt doordat 

de term jeugdzorg voor de decentralisatie voorbehouden 

was aan gespecialiseerde) opvoedhulp en ondersteuning 

vanuit bureaus jeugdzorg (licht ambulant) en aanbieders 

van jeugd- en opvoedhulp (gespecialiseerde zorg). 

Jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en 

jeugd-lvb vielen niet onder het begrip. De term 

jeugdhulp was in die tijd niet gangbaar. 

 

De nieuwe indeling hangt nauw samen met de transitie 

van alle zorg voor jeugd naar gemeenten. Hierdoor 

kwamen budget en verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van (wat nu aangeduid wordt met het begrip) 

jeugdzorg bij de gemeente te liggen. Door deze nieuwe 

indeling zijn de registratiecijfers van voor en na de 

decentralisatie minder goed te vergelijken. Het beroep 

op jeugd-ggz bijvoorbeeld werd voor de decentralisatie 

apart bijgehouden maar is nu een van de vormen van 

jeugdhulp die niet los geregistreerd worden.  
 

5.2 Jeugdzorg in Nederland3 

Enkele jaren geleden hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden ten aanzien van de 

jeugdzorg in Nederland. Taken die onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, 

zijn grotendeels overgeheveld naar een nieuwe wet: de Jeugdwet. 

 

In deze Jeugdwet staat dat de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen 

voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de 

zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Een ander deel van de zorgtaken voor kinderen en 

jongeren wordt geregeld door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).  

  

Afbeelding 1: Jeugdzorg 
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5.2.1 Hoe is de jeugdzorg georganiseerd? 

Hieronder is schematisch in kaart gebracht onder welke zorgwetten de jeugdzorg en jeugdhulp in 

Nederland vallen. 

 

 

Afbeelding 2: Zorgverdeling per zorgwet (https://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg)  

 

De meeste kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben, 

krijgen echter te maken met de Jeugdwet. Hieronder wordt uitgebreider besproken welke 

zorgvormen hieronder vallen: 

 Zorg- en hulp bij opvoedingsproblemen. Hieronder valt bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp 

en pleegzorg 

 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ook in het kader van jeugdstrafrecht. Hieronder valt 

bijvoorbeeld behandeling van psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling 

maar ook forensische zorg. 

 Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking 

 Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband 

 Vervoer bij begeleiding en vervoer naar een instelling (onder voorwaarden) 

 Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden. 

 Kinderbescherming en jeugdreclassering 

 Gesloten jeugdzorg 

 

n.b. Hoewel huisartsenzorg in eerste instantie via de zorgverzekeringwet is geregeld is het college 

conform de Jeugdwet (Art. 2.6 lid 1) wel verantwoordelijk dat jeugdhulp ook toegankelijk is na 

verwijzing door de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts en gecertificeerde instellingen. 

Het college moet hiertoe afspraken maken over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop 

deze verwijzing, plaatsvindt. E.e.a. met inachtneming van de te hanteren professionele standaard 

van de verwijzers en hulpverleners. 

 
  

https://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg
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De Jeugdwet valt, zoals eerder al aangegeven, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente die 

meerdere uitgangspunten/taken heeft, zoals: het versterken van het opvoedkundig klimaat binnen 

gezinnen, scholen en wijken, het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen en 

het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van jeugdigen. 
 

5.3 Uitvoering van de jeugdwet in Zeeland 

De colleges van B&W zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. De 

gemeenten hebben de organisatie (beleidsformulering en organisatie) van de jeugdzorg in 

2014/2015 onder zeer grote tijdsdruk moeten doen. 

 

5.3.1 Jeugdzorgregio 

Zeeland wordt landelijk aangemerkt als één jeugdzorgregio. De dertien gemeenten werken samen in 

de Task Force Jeugd Zeeland. Er zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd, een functioneel 

ontwerp en een Zeeuws kader Jeugdstelsel opgesteld. Deze vormen de basis voor de samenwerking 

met de Zeeuwse gemeenten, die gericht is op de verschillende onderdelen (zoals 

opdrachtgeverschap, contracteren van de instelling en communicatie). 

 

De Zeeuwse gemeenten hebben –naast het individueel regelen van de toegang- onder de 

gemeenschappelijke regeling van de GGD Zeeland gezamenlijk een Zeeuwse inkooporganisatie 

opgezet (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland-IJZ). Het doel van deze inkooporganisatie is efficiënt 

zorg inkopen en organiseren. De inkoop van alle vormen van jeugdhulp loopt via de 

inkooporganisatie. Belangrijke taken van de inkooporganisatie zijn het inkopen en contracteren van 

zorg, het voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders, het optreden als aanspreekpunt voor 

zorgaanbieders en gemeenten. 
 

5.3.2 Regionaal Zeeuws-Vlaams beleid 

Ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg hebben de gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen 

in augustus 2014 de nota “100% Jeugd; de Nota Integraal Jeugdbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2015-

2018” opgesteld. In deze nota wordt naast de beleidsvisie de toegang en de organisatie van de 

jeugdzorg beschreven. Door de grote druk bij de overgang van de zorgtaken van rijk naar 

gemeenten en vervolgens de verdere uitbesteding van de toegang en indicatie naar 

uitvoeringsorganisaties zoals Stichting Hulst voor Elkaar en aan-z zijn onvoldoende goede afspraken 

gemaakt. Zo is toen nagelaten om een goed Plan van Aanpak te maken voor de gehele zorgketen 

met daarin heldere kaders en verantwoordelijkheden, duidelijke kwaliteitsindicatoren en 

prestatierapportages. 

 

Op dit moment zijn ambtenaren bezig met de voorbereiding van een nieuwe beleidsnota. De 

wethouders en raadsleden geven aan nog beperkt tot niet betrokken te zijn om de beleidskaders te 

bepalen.  
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5.4 Effecten van decentralisatie Jeugdzorg 
5.4.1 Financiële budgetten ontoereikend  

In 2015 hebben de 13 gemeenten afgesproken het budget op basis van solidariteit in te zetten om 

grote risico’s te vermijden. De dertien gemeenten waren gezamenlijk verantwoordelijk voor 

eventuele tekorten op het macrobudget. Na 2016 is dit solidariteitsprincipe verlaten. Gemeenten 

zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen overschotten of tekorten. IJZ hanteert de procentuele 

verdeling van het macrobudget nog wel in hun periodieke rapportages. IJZ hanteert de procentuele 

verdeling om gezamenlijke uitgaven te verdelen over de deelnemende gemeenten (bijvoorbeeld de 

eigen organisatiekosten). De rapportage van IJZ geeft geen volledig beeld. Ze is beperkt tot de door 

IJZ afgehandelde facturen. Kosten die individuele gemeenten maken voor pgb, lokale toegang, 

vervoer, jeugd-ggz en eigen inkoopcontracten zijn buiten de scope van IJZ en komen nog bovenop 

het door IJZ gepresenteerde beeld. 

 

 

   

Afbeelding 3: Macrobudgetten Jeugdzorg (IJZ) 

 

Van het totale budget in 2018 van € 74 mln is voor Hulst € 4.496.786 (6,05%) en voor Terneuzen  € 

11.259.063 (15,14%) beschikbaar. 

 

Tot en met september 2018 rapporteert IJZ voor heel Zeeland een tekort van ruim € 8 miljoen. Voor 

Hulst is dit ca. € 423.000 en voor Terneuzen bedraagt dit tekort € 1.213.000. De verwachting is dat 

voor heel 2018 dit tekort aanmerkelijk hoger zal zijn. Want zoals hiervoor al is aangegeven is dit 

tekort is feitelijk nog hoger omdat niet alle jeugdzorg uitgaven via IJZ verlopen. 

In de verschillende gesprekken, die gevoerd zijn, is aangegeven dat er grote zorgen zijn dat het 

beschikbare budget voor de toekomst ontoereikend zal zijn. Deze problematiek speelt ook landelijk. 

 

Een analyse van de baten en lasten van afgelopen jaren laat zien dat deze zorgen terecht zijn. 

Terneuzen heeft al vanaf 2016 een negatief saldo op Jeugdzorg. Hulst kon dit nog een jaartje 

rekken maar heeft in 2017 zelfs al een negatief saldo op het totale sociale domein. Voor beide 

gemeentes loopt dit tekort hard op waardoor ze inteerden op hun reserves. 
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Afbeelding 4: Tekorten sociaal domein en jeugdzorg 

 

5.4.2 Volumestijging zorgvraag4 
Vanaf de decentralisatie naar de gemeentes is er landelijk een volumestijging waar te nemen van 
ruim 1 %-punt5. Toch ziet het CBS sinds de invoering in 2015 dat er in 2018 landelijk sprake van een 
daling van het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft. Behalve Terneuzen, Kapelle, Borsele en 
Noord-Beveland laten de meeste Zeeuws gemeenten eenzelfde trend zien.  
 

 

Afbeelding 5: Percentage jeugdigen (<18) in jeugdzorg (CBS) 

 
Absolute aantallen geven een ander beeld voor zowel Hulst en Terneuzen. Volgens CBS cijfers is er 
een stijging zichtbaar in zowel het aantal jongeren1 wat zorg heeft gekregen als het aantal 
zorgtrajecten vanaf 2016. 
 

                                                 
1 Genoemde aantallen zijn unieke jongeren die in een gedeelte of het gehele jaar zorg ontvingen 
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Afbeelding 6: Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten (CBS) 

 
Ook de VNG heeft in haar open brief6 over de tekorten in de jeugdzorg in de onderbouwing4 
aangegeven dat de volumes en complexe zorg per cliënt toenemen. Resulterend in een totaal 
jaarlijks tekort van € 490 miljoen. 
 
Het kabinet erkent de volume- en uitgavenstijging en heeft in reactie hierop in de voorjaarsnota7 
voor de komende jaren extra budget toegekend van in totaal 420 miljoen euro in 2019, 300 miljoen 
euro in 2020, en 300 miljoen euro in 2021. 
 

5.4.3 De invloed van de gemeente op de geboden zorg en dus kosten varieert 

De invloed van de individuele gemeente op de te verstrekken zorg en de bijbehorende kosten 

varieert. Wanneer de zorgaanvraag via het loket verloopt is de invloed op het zorgplan het grootste. 

Volgens de monitor 2015 loopt ongeveer 40% via deze weg. Op de kosten hebben de individuele 

gemeenten minder invloed omdat dit via de inkooporganisatie jeugdhulp verloopt. Hiervoor is een 

contract afgesloten met alle 13 Zeeuwse gemeenten. Invloed op de kosten van de verwijzingen door 

(huis)artsen en via de gecertificeerde instellingen hebben gemeenten nauwelijks. Dit komt omdat 

deze binnen de Jeugdwet een eigenstandig recht tot verwijzing of bepaling hebben gekregen. 

 

  

Afbeelding 7: Invloedmogelijkheden 

  

Bron: CBS

2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018*

JZ Totaal Jeugdzorg 540 485 490 520

JZ Totaal Jeugdzorg in natura 505 470 480 510 780 685 695 745

JH1 Tot aal Jeugdhulp 530 475 480 505

JB1 Tot aal jeugdbescherming 45 45 45 45 40 50 50 45

JR1 Tot aal jeugdreclassering 10 10 15 10 10 15 15

JZ Totaal Jeugdzorg 1195 1305 1395 1495

JZ Totaal Jeugdzorg in natura 1125 1260 1380 1485 1760 1875 2160 2540

JH1 Tot aal Jeugdhulp 1145 1275 1360 1445

JB1 Tot aal jeugdbescherming 130 150 145 145 145 170 145 165

JR1 Tot aal jeugdreclassering 40 35 30 35 55 40 35 40

* 1e Helft  2018

Hulst

Terneuzen

Aantal jeugdzorgtrajectenAantal jongeren met jeugdzorg
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6 TOEGANG TOT JEUGDZORG IN HULST EN TERNEUZEN 

In Zeeuws-Vlaanderen vormt het Centrum voor Jeugd en Gezin één van de ingangen voor inwoners 

om vragen te stellen. Na de decentralisatie in 2015 verloopt de lokale toegang in Hulst via 

“Stichting Hulst voor Elkaar en in Terneuzen via “aan-z”. Verder kan men terecht bij de huisarts en 

de gemeente (WMO of sociale zaken). In genoemde beleidsnota 100% Jeugd is aangegeven dat het 

niet uitmaakt waar mensen hun vraag stellen; bij een goede onderlinge samenwerking tussen de 

verschillende ingangen en/of loketten, zouden inwoners optimaal ondersteund moeten worden. Er 

wordt hierbij gebruik gemaakt van een overkoepelend informatiesysteem. Of in de praktijk ook 

optimale ondersteuning aanwezig is, heeft de rekenkamercommissie niet onderzocht.  

 

6.1 Verschillende ingangen naar jeugdzorg 

De toegang tot de jeugdzorg loopt in Hulst –naast het traject direct naar de huisarts- veelal via 

“Stichting Hulst voor Elkaar”. Hier wordt bepaald welk type zorg voor de cliënt van toepassing is. 

Uiteindelijk wordt via de inkooporganisatie jeugdhulp zeeland de gecontracteerde benodigde zorg 

ingekocht en vindt facturering plaats. Genoemde inkooporganisatie verzorgt sinds 2018 ook de 

kwartaalrapportages naar de gemeenten. 

 

 

Afbeelding 8: Schematisch overzicht toegang jeugdzorg 

 
In deze kwartaalrapportages van de inkooporganisatie ontvangen de 13 gemeentes productie en 
realisatie informatie over de geleverde zorg en gerealiseerde kosten. De informatie is gebaseerd op 
het digitale berichtenverkeer. De kosten zijn deels gebaseerd op facturen en declaraties en deels 
op managementinformatie van enkele grote jeugdhulpaanbieders. De verstrekte informatie geeft 
inzicht in de uitgaven op het einde van elk kwartaal ten opzichte van het beschikbare totale 
(macro)budget. 
 
In Terneuzen verloopt de toegang op eenzelfde manier maar dan via “aan-z”. Een klein verschil 
hierbij is dat aan-z geen goedkeuring krijgt op het plan van aanpak (PvA)* maar het mandaat heeft 
gekregen om direct te beschikken. St. Hulst voor Elkaar geeft aan dat als zij dezelfde werkwijze in 
Hulst kunnen hanteren dit een doorlooptijdversnelling van 2 weken oplevert. Tbv monitoring en het 
vervolledigen van het zorgdossier analyse ontvangt St. Hulst voor Elkaar de verwijzingen van de 
huisarts** in haar verzorgingsgebied. 
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6.2 Werkwijze Stichting Hulst voor Elkaar8 

De gemeente heeft met St. Hulst voor Elkaar een jaarlijkse budgetsubsidie overeenkomst afgesloten 

met jaarprestaties en productieafspraken. 

St. Hulst voor Elkaar geeft aan dat zij het als haar verantwoordelijkheid ziet dat “goede zorg wordt 

verleend op de goede plaats”. Daarmee bedoelen zij, zo vroeg mogelijk zorg verlenen en blijvend 

passend bij de situatie, dus goede en snelle indicering en tijdig op- en afschalen. 

 

De hulpvraag kan worden ingediend via e-mail, telefonisch, via het loket in de gemeentewinkel of 

schriftelijk. Nadat de hulpvraag binnen komt bij Hulst voor elkaar wordt er een afspraak gemaakt 

voor een persoonlijk gesprek met één van de social workers, het zogenoemde 

“keukentafelgesprek”. Op basis van dit gesprek brengt de social worker de behoefte en alle 

mogelijke opties voor zorgverlening in kaart. De bedoeling is dat op basis van dit gesprek 

preventieve maatregelen worden aangedragen om escalatie van de zorgbehoefte te voorkomen. 

Wanneer meer specialistische hulp nodig is maakt de social worker in onderling overleg met de 

zorgvrager een plan van aanpak (de zorgaanvraag). Hierin staat onder meer het zorgproduct, de 

benodigde periode van zorg en de aanbieder. De zorgvrager geeft vervolgens goedkeuring op dit 

plan en daarna dient de social worker de definitieve zorgaanvraag in bij de gemeente.  

 

Voorafgaand aan de beschikking van de definitieve zorgaanvraag door de gemeente is er een 

inhoudelijke en juridische rechtmatigheidstoets. De gemeente beoordeelt de aanvraag en geeft op 

basis van deze kwaliteitstoets en evt. aanvullend advies van de social  workers een definitief 

besluit. De doorlooptijd van aanvraag tot besluit door gemeente is wettelijk maximaal 8 weken (6 

weken voor de aanvraag en 2 weken voor het beschikkingsbesluit). Op basis van het besluit 

administreert de inkooporganisatie de benodigde gegevens voor afhandeling en neemt de 

zorgaanbieder actie om de aangevraagde zorg te verlenen. 

 

Afbeelding 9: Stroomschema St. Hulst voor Elkaar (https://www.hulstvoorelkaar.nl/volwassenen/een-zorgaanvraag-

doen/samenwerking-gemeente)  

 

De zorgaanbieder declareert de kosten van de verleende zorg bij de inkooporganisatie via een 

registratie in een centraal systeem. De inkooporganisatie draagt zorg voor de betaling aan de 

zorgaanbieders op basis van deze declaraties en de vooraf gemaakte inkooptarieven. 

Elk half jaar evalueert St. Hulst voor Elkaar de kwaliteit van de lopende zorgverlening. Zij 

betrekken hierbij het plan en de uitvoering door de zorgaanbieder, de ervaring van de klant, 

signalen van gemeente en hun eigen visie op de casus. Op basis hiervan beoordelen zij of de 

https://www.hulstvoorelkaar.nl/volwassenen/een-zorgaanvraag-doen/samenwerking-gemeente
https://www.hulstvoorelkaar.nl/volwassenen/een-zorgaanvraag-doen/samenwerking-gemeente
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indicatie uit het plan nog passend is. Vervolgens wordt besloten om door te gaan volgens plan of de 

zorg op- of af te schalen.  

Een tweede analyse wordt uitgevoerd op alle huisarts verwijzingen. Op basis van de uitkomsten gaat 

de social worker het gesprek aan met de huisarts over mogelijke passendere alternatieven voor de 

geïndiceerde zorg. Cijfers van deze analyses zijn (nog) niet voorhanden.  

 

6.3 Werkwijze aan-z9 Terneuzen 
Jeugd en Gezin aan-z regelt de toegang tot alle jeugdhulp in de gemeente Terneuzen. Om het best 
passende antwoord te vinden, komt een medewerker bij de zorgvrager thuis om te bespreken welke 
hulp nodig is. Samen nemen we uw vragen door. Indien nodig geven zij een beschikking af voor 
gespecialiseerde jeugdhulp. De hulpvraag kan worden ingediend via telefoon, per e-mail of 
persoonlijk in het gezondheidscentrum te Axel. 
 
Werkprotocollen zijn opgesteld om de medewerkers en overige betrokkenen te begeleiden via een 
gestandaardiseerd proces naar een heldere hulpaanvraag.  
 
Terneuzen evalueert elk jaar de samenwerkingsovereenkomst met de uitvoeringsorganisatie “aan-
z”. Uitgangspunt van de samenwerkingsovereenkomst is om een gedeelde visie vast te leggen op de 
eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun eigen leven en dat van hun kinderen. De inzet 
van aan-z is gericht op het versterken en verbinden van individuen, groepen en/of 
leefgemeenschappen vanuit het perspectief van eigen kracht en zelfredzaamheid.  
 

 

  

Afbeelding 10: Stroomschema aan-z 
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7 RISICOMANAGEMENT THEORETISCH KADER 

Organisaties moeten continue reageren op veranderingen in de omgeving om hun doelstellingen te 

realiseren, dat is bij gemeentes niet anders. Deze veranderingen gaan gepaard met onzekerheden. 

Het nemen van een zeker risico is onvermijdelijk als een organisatie haar doelstellingen wil 

bereiken. De mate waarin het college en de gemeentedirectie bereid zijn hierbij risico’s te nemen 

“risk appetite” is de basis voor een risicostrategie en risicomanagement.  

 

Effectief risicomanagement kan prestaties op jeugdzorg doelstellingen verbeteren door bij te 

dragen aan: 

 een efficiënter gebruik van resources (mensen en euro’s) 

 betere dienstverlening 

 meer gerichtheid op het goed doen van de juiste dingen 

 minder verspilling en fraude, en meer toegevoegde waarde 

 een betere basis voor het vaststellen van strategieën 

 

7.1 Raamwerk voor effectief risicomanagement 

Naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen heeft The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) een toonaangevend raamwerk (COSO-

Enterprise Risk Management Framework) voor interne beheersing en risicomanagement opgesteld. In 

2017 is dit raamwerk geactualiseerd. Het nieuwe COSO-raamwerk legt de nadruk op de 

wisselwerking tussen risico, prestatie, strategie en waarde.  

 

 

Afbeelding 11: COSO ERM 2017 

 

Het raamwerk is opgebouwd uit vijf onderling verbonden thema’s (uitgewerkt in principes) die 

essentieel zijn voor modern Enterprise Risk Management (ERM): 

1. Governance en cultuur: heldere taken en verantwoordelijkheden en aandacht voor cultuur, 

integriteit en risicobewustzijn.  

2. Strategie en doelstelling: risico’s meewegen in de strategische keuzes en het vaststellen 

van risk appetite. Doelstellingen dienen als basis voor het identificeren, beoordelen en 

reageren op risico’s.  

3. Prestatiemanagement: risico’s die invloed kunnen hebben op het behalen van strategie en 

doelstellingen moeten worden geïdentificeerd en beoordeeld. Aan risico’s wordt prioriteit 

gegeven afhankelijk van de ernst in de context van risicobereidheid. De organisatie wijst 

een risico-eigenaar toe, bepaald beheersmaatregelen en monitort de voortgang van de 

maatregelen. De resultaten van dit proces worden in samenhang met de voortgang van de 

doelstellingen gerapporteerd aan belangrijke risicogroepen. 
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4. Review en herziening: goed kijken en herzien of de maatregelen werken; zijn er inderdaad 

betere prestaties en worden risico’s efficiënt gemanaged. Zijn er trends en ontwikkelingen 

die impact hebben op strategie en risico’s?  

5. Informatie, communicatie en rapportage: het delen van kennis intern en extern vanuit de 

organisatie op de ontwikkeling van risico’s. Dit geldt zowel top down als Bottom up. 

 

Volgens dit kader is risicomanagement dus effectief als aan de voorwaarden van deze 5 thema’s 

wordt voldaan. 

 

 Een cultuur waar op alle niveaus medewerkers verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar 

zijn (‘accountable’) op risicomanagement en waar eigenaarschap wordt getoond. 

 Risicomanagement sluit aan bij en maakt onderdeel uit van het strategievormingsproces. 

 Risicomanagement is geïntegreerd in de sturing op de realisatie van de strategie en de 

bedrijfsdoelstellingen. Op de risico’s en maatregelen wordt gestuurd. 

 Dit alles is aantoonbaar, herleidbaar, wordt gerapporteerd en periodiek geëvalueerd. 

 Herijking van de risico’s vindt periodiek, minimaal jaarlijks, plaats naar aanleiding van 

trends & ontwikkelingen, de realisatie van de strategie en de uitkomst van het 

risicomanagementproces. 

 

7.2 Risicomanagementcyclus 

In de praktijk hanteren de meeste organisaties het minimale deel van dit raamwerk10.  

1. Doel(en) bepalen, vanuit de context. 

2. Risico’s identificeren: wat zijn ze? 

3. Risico’s classificeren: hoe klein of groot zijn ze? 

4. Omgaan met risico’s: al dan geen maatregelen nemen. 

5. Maatregelen op effectiviteit en efficiëntie evalueren. 

6. Over stap 1 t/m 5 communiceren en rapporteren. 

 

De risicostappen vormen samen een cyclus: de universele risicomanagementcyclus: na de laatste 

stap volgt weer de eerste, met een beoordeling van de risicocultuur en herijking van doelen en 

context. In de praktijk blijkt deze risicomanagementcyclus vrij makkelijk in te voegen in al 

bestaande managementcycli. Ook kunnen de risico stappen worden uitgevoerd in vrijwel elk 

bestaand of nieuw werkproces, programma of project. Het expliciet en gestructureerd toepassen 

van de risicostappen in ‘dat wat er al is’, dat is niets anders dan risico gestuurd werken.  

 

 

Afbeelding 12: Risicomanagementcyclus 
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7.3 Voorwaarden voor effectief risicomanagement 

Voorwaarde voor 

effectief risico 

management 

Risico Verwachte beheersmaatregel 

De organisatie 

beschikt over een 

risicomanagement 

cultuur 

 

 

 

Risk Governance 

and Culture 

 

Het risico bestaat 

dat de organisatie 

de toegevoegde 

waarde van 

risicomanagement 

niet ervaart en 

geen commitment 

toont 

 

1. Het is helder voor risico-eigenaren welk gedrag van 

hen verwacht wordt rond het managen van risico’s 

(tone at the top). 

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

rond risicomanagement zijn helder en 

gecommuniceerd. 

3. Risico-eigenaren voelen zich verantwoordelijk en 

tonen eigenaarschap bij het managen van risico’s. 

4. Risico-eigenaren hebben voldoende mandaat van 

de directie om maatregelen te nemen om het risico 

te mitigeren. 

5. Collega’s spreken elkaar aan op de voortgang van 

maatregelen 

Risicomanagement 

sluit aan bij het 

strategievormings-

proces 

 

 

 

Risk, Strategy, and 

Objective-setting 

 

Het risico bestaat 

dat 

risicomanagement 

niet bijdraagt aan 

de strategie 

 

6. De organisatie voert een contextanalyse uit om te 

bepalen waar zich mogelijke omgevingsrisico’s 

bevinden. 

7. De organisatie heeft haar risicoprofiel 

gedefinieerd. 

8. De organisatie heeft alternatieve strategieën voor 

het realiseren van haar doelstellingen geëvalueerd. 

9. De organisatie neemt haar risicoprofiel en de 

bestaande omgevingsrisico’s mee bij het definiëren 

van strategische doelstellingen. 

Risicomanagement 

maakt onderdeel 

uit van de 

uitvoering van de 

strategie 

 

 

 

Monitoring Risk 

Management 

Performance  

Het risico bestaat 

dat mogelijke 

gebeurtenissen 

onterecht niet als 

risico worden 

geïdentificeerd 

 

Het risico bestaat 

dat onvoldoende 

prioriteit wordt 

gegeven aan een 

risico 

10. Risico’s (of kansen) die de realisatie van de 

strategie bedreigen (of bevorderen) worden 

geïdentificeerd, beoordeeld en geprioriteerd door 

het management. 

11. Per risico worden te nemen maatregelen benoemd. 

12. Per risico wordt een risico-eigenaar aangewezen. 

13. De risico-eigenaar neemt de maatregelen op in 

bestaande programma’s en/of reguliere 

werkplannen/ jaarplannen. 

14. De risico-eigenaar monitort de voortgang van het 

risico gelijktijdig met de voortgang van  zijn/haar 

doelstellingen 

Periodiek vindt 

herijking van de 

strategie en de  

risico’s plaats 

 

Het risico bestaat 

dat nieuwe risico’s 

niet worden 

gesignaleerd 

15. De organisatie evalueert periodiek de effectiviteit 

van de gedefinieerde maatregelen (strategie & 

risico’s) 

16. De organisatie monitort de voor haar relevante 

trends & ontwikkelingen 
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Risk review and 

Revision  

17. De organisatie herijkt haar strategie en risico’s 

naar aanleiding van de trends & ontwikkelingen en 

definieert nieuwe maatregelen. 

De organisatie 

rapporteert en 

communiceert 

over haar risico’s 

 

Risk Information, 

Communication, 

and Reporting 

Het risico bestaat 

dat de organisatie 

onvoldoende zicht 

heeft op de 

ontwikkeling van 

risico’s 

18. Management beschikt over voldoende en 

kwalitatief goede informatie om de ontwikkeling 

van risico’s te kunnen beoordelen 

19. Rapportages over de ontwikkeling van risico’s 

volgen de reguliere rapportagelijnen rond de 

realisatie van de strategie. 
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8 INVULLING VAN RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 

 

8.1 Risicomanagement in Hulst 
8.1.1 Beleid 

Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten en provincies volgens het besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) verplicht in de begroting en het jaarverslag een paragraaf 

weerstandsvermogen op te nemen. Deze paragraaf bevat minimaal een inventarisatie van de 

weerstandscapaciteit, een inventarisatie van de risico’s en het beleid omtrent de 

weerstandscapaciteit en de risico’s. 

 

Het beleid omtrent risicobeheersing is weergegeven in de nota risicomanagement en 

weerstandsvermogen (RV2010/41). Jaarlijks worden de risico’s geactualiseerd en gekwantificeerd 

(kans * impact). Op basis van deze kwantificering wordt de benodigde weerstandscapaciteit 

bepaald. Deze weerstandscapaciteit is het bedrag wat wordt aangehouden om optredende risico’s 

te financieren.  

 

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit 2 componenten: 

 Weerstandcapaciteit uit vermogen 

 Weerstandcapaciteit in de exploitatie. 

 

Het risico van tekort aan middelen voor het sociale domein wordt vanuit de weerstandstands-

capaciteit uit vermogen gedekt. De kans dat alle risico’s met het maximale gevolg daadwerkelijk 

optreden is klein. Dat rechtvaardigt het reserveren van een geringer bedrag om de risico’s op te 

vangen. Het verschil tussen de berekende benodigde weerstandscapaciteit en de gereserveerde 

beschikbare weerstandscapaciteit geeft inzicht in het totale weerstandsvermogen van de gemeente. 

 

8.1.2 Het gehanteerde risicomanagementproces 

Onder risicomanagement verstaat men in Hulst: 

“Het systematisch nemen van beslissingen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van 

de nadelige effecten die het optreden van risico’s met zich mee kunnen brengen”. 

 

De doelstellingen die men met risicomanagement wil behalen zijn: 

 Verkrijgen van (financieel) inzicht in de risico’s; 

 Gemeente brede aanpak als onderdeel van de planning en control (p&c) cyclus; 

 Voldoen aan wet- en regelgeving; 

 Minimaliseren effecten risico’s op uitvoering beleid en voorzieningen; 

 Stimuleren en vergroten risicobewustzijn van (medewerkers van) de organisatie 

 Weerstandsvermogen binnen gestelde bandbreedtes houden; 

 Bevorderen van vertrouwen binnen en buiten de organisatie. 

 

Het proces bestaat uit 3 hoofdfasen: 

1. Identificatie van risico’s 

2. Analyse en beoordeling van risico’s en 

3. Beheersen van risico’s 
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Afbeelding 13: De fasen in het risicomanagementproces in Hulst 

 

1. Inventarisatie van risico’s vindt plaats door gesprekken met afdelingshoofden en het vastleggen 

van de risico’s op risico-inventarisatie formulieren. Risico’s kunnen daarbij in categorieën 

worden ingedeeld (bedrijfsproces, financieel, imago/politiek, informatie/strategie, juridisch/ 

aansprakelijkheid, letsel/veiligheid, materieel, milieu, personeel/arbo, product). De gevolgen 

van een risico kunnen zowel financieel als niet-financieel zijn. Voor het bepalen van het 

weerstandsvermogen zijn uitsluitend de financiële gevolgen relevant. 

 

2. Risico analyse en beoordeling bestaat uit het inschatten van de kans van optreden en de impact 

van de mogelijke gevolgen. De kans (waarschijnlijkheid) wordt ingeschat op een 5-punts schaal. 

 

Klasse Kans (waarschijnlijkheid) Score 

1. zeer klein 1-20% 1 

2. klein 21-40% 2 

3. gemiddeld 41-60% 3 

4. groot 61-80% 4 

5. zeer groot 81-99% 5 

 

Voor het beoordelen van de financiële gevolgen hanteert Hulst de volgende indeling: 

Klasse Referentiebeelden Score 

1. X < €25.000 1 

2. €25.000 < x > €50.000 2 

3. €50.000 < x > €100.000 3 

4. €100.000 < x > €500.000 4 

5. x > €500.000 5 

 

De kans x impact geeft de risicoscore van een geïdentificeerd risico (maximaal 25). Met behulp 

van een risicokaart analyseert men op basis van de risico scores welke risico’s het eerst in 

aanmerking komen voor beheersmaatregelen.  
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3. Beheersen van de risico’s bestaat uit het ontwikkelen en implementeren van de 

beheersmaatregelen en evalueren en rapporteren over de effectiviteit. 

De beheersmaatregelen die Hulst onderkent zijn: 

 Vermijden, preventieve maatregel door activiteit niet te starten of te staken. 

 Verminderen, oorzaak of gevolg gerichte maatregel treffen om schade te beperken. 

 Overdragen, uitbesteden aan derde of verzekeren van het risico. 

 Accepteren (geen maatregelen), schade wordt via de weerstandscapaciteit afgedekt. 

Evaluatie en rapportage vindt structureel plaats in de P&C-cyclus. Hulst hanteert hiervoor de 

minimale vereisten (BBV) en rapporteert in de begroting en jaarrekening over de risico’s in de 

paragraaf weerstandsvermogen. 

 

Omdat beleid omtrent risicomanagement en weerstandsvermogen aan verandering onderhevig kan 

zijn actualiseert Hulst het proces van risicomanagement en weerstandsvermogen eens in de 4 jaar 

bij de start van een nieuwe raadperiode.  

 

8.1.3 De praktische toepassing 

In de paragraaf weerstandsvermogen van begroting en jaarrekening is op basis van een initiële 

risico-inventarisatie de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit bepaald. Jaarlijks 

actualiseert men deze met toevoegingen en onttrekkingen op basis van verwachte en opgetreden 

risico’s. 

 

 

Afbeelding 14: Weerstandscapaciteit gemeente Hulst 

 

In elke begroting en realisatie (jaarrekeningen) is in meer of mindere mate aandacht geschonken 

aan de financiële risico’s van het sociale domein. 

 In de begroting van 2019 is een aanvullend risicobudget opgenomen van € 1,5 miljoen voor 

mogelijke tekorten als de verwachte kostendalingen na 2020 niet worden gerealiseerd. 

 De realisatie cijfers van 2018 zijn nog niet definitief.  

 In de begroting van 2018 is rekening gehouden met € 3,5 miljoen voor het sociaal domein en 

een extra reservering van € 0,4 miljoen voor dekking van de open eind regeling. 

 In de jaarrekening 2017 is de beschikbare weerstandscapaciteit uit vermogen gestegen met      

€ 4,9 miljoen t.o.v. realisatie 2016. Deze stijging is grotendeels te verklaren met de 

reservering van € 3,65 miljoen voor het sociaal domein.  

 In de begroting van 2017 is een extra reservering opgenomen van € 0,2 miljoen voor dekking 

van de open einde regeling. 

 In de jaarrekening van 2016 is de reservering van € 2,77 miljoen voor het sociaal domein 

niet opgenomen in het jaarverslag. 

 

Voor 2018 stond gepland om het risicomanagement beleid te herzien11. Dit nieuwe beleid staat 

weldra ter besluitvorming12. De eerste ideeën zijn om de risico’s te categoriseren. Verder is het 

voornemen om de genomen beheersmaatregelen zichtbaarder te maken in de kwantificering van de 

risico’s. Men denkt hierbij aan risicorapportage op basis van meerdere scenario’s. 
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8.2 Risicomanagement in Terneuzen 
8.2.1 Beleid 

Terneuzen gaf tot 2018 geen prioriteit aan de opzet van een ‘risicobeheersysteem’ dat de 

(mogelijke) risico’s, de kans dat deze zich voordoen en het effect van deze risico’s (de financiële 

gevolgen) in beeld brengt13. Door de aanwezige risico’s af te zetten tegen de algemene reserve 

beoordeelde Terneuzen de toereikendheid van het weerstandsvermogen. Mede op basis van 

ervaringen in andere gemeenten was Terneuzen van mening dat een risicobeheersysteem een 

schijnwerkelijkheid oplevert met (heel) veel subjectieve inschattingen en meer administratieve 

lasten. Zij zien geen meerwaarde in een theoretisch risicobeheersysteem en een theoretische 

berekening van het benodigde weerstandsvermogen.  

 

Wel zien zij meerwaarde in de wijze waarop wordt omgegaan met risico’s en risicobeheersing in de 

gemeentelijke organisatie. Enkele voorbeelden die benoemd worden in het jaarverslag 2017 zijn: 

 “In de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag staan mogelijke latente risico’s 

met betrekking tot het rijksbeleid, het openbaar gebied, de financiële risico’s en risico’s 

op de organisatie. 

 In besluitvormingsprocessen brengen zij de specifieke risico’s voor het desbetreffende 

onderwerp in beeld en vindt er een zorgvuldige risicoafweging plaats. 

 In het kader van het projectmatig werken stellen wij voor elk project een projectplan op 

waarin risico een vast onderdeel is. 

 De risico’s in verband met de arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de RI&E, evenals de 

maatregelen om de risico’s te beheersen. Wij actualiseren de RI&E periodiek. 

 De interne controle is op basis van risicoanalyses ingericht. 

 Wij hebben een overkoepelend beleid op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik 

van wet- en regelgeving (M&O-beleid) vastgesteld. 

 Alle afdelingen beschrijven hun werkprocessen. Hierbij houden zij rekening met specifieke 

risico’s.” 

 

De Rekeningcommissie sprak bij de behandeling van de jaarrekening 2015 reeds de wens uit om wel 

een risicobeheerssysteem te hanteren.  

 

De externe accountant EY merkte naar aanleiding van de controle op de jaarrekening (2016 en 

2017) op dat Terneuzen de risico’s niet kwantificeert. Dit betekent dat het feitelijk niet mogelijk is 

om de hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen het op basis van risico’s 

benodigde vermogen. EY adviseert nadrukkelijk om deze kwantificering in de toekomst nader uit te 

werken. 

 

8.2.2 Aanzet risicomanagementproces 

Mede naar aanleiding van de door EY gedane aanbevelingen14 heeft Terneuzen met de 

Rekeningcommissie afgesproken om risicomanagement in 2018 verder te ontwikkelen, o.a. door 

kwantificering van de risico’s. Hierbij willen zij gebruik maken van een software systeem “Lias” dat 

in 2017 is aangeschaft voor digitale ondersteuning van de P&C-cyclus. De eerste stappen naar een 

risicobeheersingssysteem zijn recentelijk genomen in de jaarrekening van 2018. Terneuzen zoekt 

hierin de samenwerking met de Gemeente Goes. De planning is om na de zomer 2019 met een 

beleidsvoorstel te komen voor een risicobeheersingssysteem inclusief de kwantificering van de 

geïdentificeerde risico’s. 

 

Terneuzen hanteert als definitie van een risico “een mogelijkheid dat in een gegeven periode en 

situatie positieve verwachtingen niet worden waargemaakt”. Risicomanagement definieert zij als 

het proces van identificeren, classificeren en kwalificeren van risico's, gevolgd door het vaststellen, 

beoordelen en analyseren van beheersmaatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op het 
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voorkomen van risico's of het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van de risico's die het 

behalen van de afgesproken doelstellingen en resultaten kunnen belemmeren. 

 

Het softwaresysteem LIAS dat voor de planning en control wordt gebruikt heeft een module 

risicomanagement. Eind 2018 is gestart met het in beeld brengen van de mogelijkheden van deze 

module. Voordat deze module definitief wordt ingericht is het de bedoeling dat de gemeente 

Terneuzen eerst een nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing vaststelt. De vaststelling van 

deze nota is gepland in de loop van 2019. 

 

Terneuzen onderscheidt de volgende stappen in het risicomanagementcyclus: 

 

 

Afbeelding 15: Risicomanagementcyclus Terneuzen 

 

Bij de te inventariseren risico’s willen zij een inschatting maken van de waarschijnlijkheid (kans) 

dat een risico zich voor kan doen en de verwachte omvang (impact).  

 
Kans Impact Klasse 

kans/impact 

Zeer klein 10% < €25.000 1 

Klein 25% €25.001 - €50.000 2 

Middel 50% €50.001 - €100.000 3 

Groot 70% €100.001 - €500.000 4 

Zeer groot 90% > €500.001 5 

 

Bij het bepalen van de verwachte omvang gaat Terneuzen uit van de netto verwachte omvang, dus 

na getroffen beheersmaatregelen. 

 

De kans x impact geeft de risicoscore die de mate van sturen en beheersen bepaalt. 

Hoe hoger de risicoscore is, hoe meer de aanpak van het risico bij het sturen en beheersen prioriteit 

moet krijgen. In de aangegeven op te stellen beleidsnota wordt uitgegaan van bovenstaande 

methodiek en de relatie met het weerstandvermogen gelegd. 
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8.2.3 De praktische toepassing 

Het hiervoor beschreven risicomanagementproces is een aanzet voor de praktijk vanaf medio 2019. 

Tot op heden is er geen specifiek proces gevolgd. Wel is aan de wettelijke verplichting voldaan in 

de begrotingen en jaarrekeningen. 

 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van begroting en jaarrekening bepaalt de 

gemeente Terneuzen jaarlijks de beschikbare algemene weerstandscapaciteit. 

 

Afbeelding 16: Weerstandscapaciteit Gemeente Terneuzen 

 

Naast deze algemene reserve bouwt Terneuzen ook specifieke risicobuffers op in de vorm van 

specifieke bestemmingsreserves. Hierdoor kunnen openeinderegelingen zoals decentralisaties ook 

binnen de bestemmingsreserves WMO en Jeugd opgevangen worden. De gemeente stelt zich mede 

daardoor op het standpunt dat de uitvoering van de decentralisatie budgettair neutraal plaats kan 

vinden. In de afgelopen jaren is ook duidelijk geworden dat dit terecht is gebleken, de uitgaven op 

het sociaal domein konden gedekt worden met de beschikbare budgetten. Eventuele tekorten op de 

Participatiewet en de Jeugdwet konden gedekt worden vanuit het overschot op de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. In de begroting van 2019 is een kentering zichtbaar. Door de 

halvering van de reserve sociaal domein lijkt het erop dat aankomende jaren er onvoldoende 

overschotten zijn om de tekorten te dekken. 
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9 INVULLING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ JEUGDZORG 
9.1 Identificeren en analyseren van risico’s  

Zowel in Hulst als in Terneuzen wordt er geen expliciet risicomanagementproces gehanteerd voor 

het uitvoeren van de taken omtrent de jeugdzorg. Wel voert men dit impliciet uit. In 

samenwerkingsovereenkomsten, opdrachtomschrijvingen, contracten, (werk)procesbeschrijvingen, 

rapportages zijn risico’s en maatregelen impliciet beschreven. 

 

9.1.1 Belangrijkste strategische risico’s zijn onderkend 

Het belangrijkste risico wordt door iedereen aangegeven namelijk het strategische risico dat 

benodigde zorg, niet of niet tijdig wordt verstrekt. Oorzaken die men hiervoor aangeeft zijn onder 

meer: onduidelijke toegang, lange doorlooptijden, herhaling van beoordelingen. 

 

Een ander risico wat iedereen herkent is het financiële risico dat gereserveerde budgetten niet 

toereikend zijn. Oorzaken die men hiervoor aangeeft zijn: bezuinigingen op rijksbijdragen, (te snel) 

verwijzen naar duurdere zorg, niet snel genoeg afschalen, hogere kosten door fysieke afstand 

zorgvrager – zorgaanbieder, geen invloed van gemeente op juridische traject, beperkte invloed van 

gemeente op medisch traject.  

 

9.2 Bepalen en treffen van maatregelen 

De impliciete maatregelen die worden getroffen richtten zich daarom ook voornamelijk op deze 

twee hoofdrisico’s. 

 

9.2.1 Ontoereikende budgetten opgevangen met aanwezige reserves  

Tot 2016 waren de baten in Hulst nog ruimschoots voldoende om de zorg binnen het sociaal domein 

te dekken. Het overschot in 2016 van ongeveer €1 miljoen is toegevoegd aan het egalisatiereserve 

wat daarmee uitkwam op €3,8 miljoen. Vanaf 2016 is er een oplopend tekort zichtbaar. Het totaal 

tekort blijft beperkt door overschotten BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan 

Gemeenten) en Huishoudelijke hulp. Bij jeugdzorg echter zijn deze tekorten erg hoog, van €1 

miljoen in 2017 tot €1,5 miljoen in 2018 en 2019. Tot op heden konden deze tekorten nog 

opgevangen worden door het egalisatiereserve maar na 2020 is deze ruimte er niet meer. 

 

 

Afbeelding 17: Hulst saldi sociaal domein tbv mutatie egalisatiereserve 

 
In Terneuzen is het beeld nog negatiever. Al direct vanaf 2016 is er een tekort voor Jeugdzorg. Ook 
dit is nog opgevangen binnen het sociale domein. Het overschot WMO en Jeugd van € 4,2 miljoen is 
in 2016 toegevoegd aan de egalisatiereserve. In 2017 weet men nog een positief saldo te behouden 
voor het totale sociaal domein. Maar door de sterk oplopende lasten in 2018 is het overschot geheel 
verdampt medio 2018 en moet ook Terneuzen de egalisatiereserve aanspreken. In de begroting van 
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2019 gaat Terneuzen in tegenstelling tot Hulst nog niet uit van een tekort. Hoewel sinds 2016 
bekend is dat de uitgaven voor jeugdzorg hoger zijn dan de inkomsten raamt Terneuzen het totaal 
van het sociaal domein budgettair neutraal. 
 

 

Afbeelding 18: Terneuzen saldi sociaal domein tbv mutatie egalisatiereserve 

 
9.3 Risicomanagement bij toegangsorganisaties 
9.3.1 St. Hulst voor Elkaar 

St. Hulst voor Elkaar voert geen expliciet risicomanagement uit. Risico’s zijn niet gedefinieerd noch 

gekwantificeerd. Impliciet onderkennen zij wel een aantal risico’s. De voornaamste is gelijk aan het 

strategische risico dat de benodigde hulp niet tijdig wordt verstrekt. Hulst voor Elkaar neemt in de 

beperking hiervan diverse maatregelen. Bijvoorbeeld in de vorm van heldere afspraken aan de 

voorkant in het Plan van Aanpak en het vaststellen van een casus regisseur. Hulst voor Elkaar zet in 

op preventie en hanteert hierbij een stelregel “gewoon waar kan, speciaal waar moet”. Door vooral 

de aandacht te leggen op het ontwikkelen en aanbieden van “gewone” voorzieningen die het 

reguliere leven ondersteunen. Denk aan: jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, 

woningcorporatie, gemeentelijke loketten). 

 

Naast deze preventie inzet tracht St. Hulst voor Elkaar de eigen kracht van de zorgbehoevenden te 

versterken. Bijvoorbeeld door jongeren en ouders actief te betrekken bij het proces en 

transparantie daarin, door groepstrainingen en lotgenotencontacten te organiseren. Door analyseren 

en evalueren van de producten en processen krijgen ze zicht op welke interventies effectief zijn. 

Een vervolgstap naar concrete resultaatsmetingen die inzicht geven in de effecten van deze 

analyses en evaluaties is nog niet genomen. Op individueel casus niveau vind herijking van de 

indicering plaats. Sturing op totalen is nog niet aan de orde. 

 

Volgens St. Hulst voor Elkaar werken de huidige omstandigheden het proces om hulp tijdig te 

verstrekken niet in de hand. De huidige invloed van de gemeente, de gehanteerde de inkoop- en 

bekostigingssystematiek, productenboeken, ICT voorzieningen vertragen het hulpverleningstraject 

onnodig. Op basis van het Dienstverleningsmodel Sociaal Domein moeten beide partijen groeien 

naar een volgend niveau van taakvolwassenheid in beleidsregie (wat tegen welke kosten) door de 

gemeente en uitvoeringsregie (hoe te realiseren) bij St Hulst voor Elkaar. Het verkrijgen van 

mandaat voor toekenning van de geïndiceerde zorg zou een eerste verbetering kunnen zijn. Dit 

levert volgens Hulst voor Elkaar een doorlooptijd verkorting op van 2 weken.  

Nadat de indicatie is gesteld ziet de social worker de cliënt nog maar beperkt en heeft dus weinig 

zicht op de voortgang. Het gevolg is dat afschalen van de zorg lastiger wordt. Meer afstemming met 

de zorgaanbieder (de achterkant van de keten) zorgt ervoor dat tijdig op- en afgeschaald kan 

worden.  
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St. Hulst voor Elkaar verwacht verder dat de invoering van de Zeeuwse regiekaart leidt tot betere 

en “harde” afspraken in de gehele zorgketen. Waardoor zij haar proces efficiënter en effectiever 

kan inrichten. (n.b. volgens de ambtelijke portefeuillehouder geeft de regiekaart alleen aan wie 

verantwoordelijk is bij escaleren van een casus) 

 

9.3.2 Aan-z 

Aan-z onderkent15 in het jaarverslag 2017 dat er geen specifiek beleid aanwezig is voor risico 

beheersing en bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. In 2018 wil men dit beleid 

uitwerken. Aan-z onderkent wel een aantal risico’s, gecategoriseerd naar gemeentelijk beleid of 

organisatorische risico’s. Men beseft ook dat in 2018 nog de nodige stappen gezet moeten worden in 

het bepalen en uitvoeren van beheersingsmaatregelen. 

 

Terneuzen en aan-z geven aan dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om grip te kunnen 

houden op de kosten. Als belangrijkste reden geven zij aan dat de zorg wel verleend moet worden. 

Het kan niet zo zijn dat als er onvoldoende middelen zijn de zorg stagneert. Aan-z geeft aan dat zij 

door wachttijden en verlengingsverzoeken bij de zorgaanbieders zelf ter overbrugging de benodigde 

specialistische en dus zwaardere zorg verstrekt. Al dan niet op verzoek van dezelfde zorgaanbieders 

omdat het team over de benodigde kennis en kwaliteit beschikt. Dit leidt wel tot capaciteitstekort 

bij aan-z en minder aandacht voor preventieve hulp. 
 

Het is in de huidige rapportages van de inkooporganisatie IJZ is niet goed inzichtelijk via welke weg 

een zorgvraag is verlopen. De initiële monitor 2015 van de inkooporganisatie laat zien dat ongeveer 

40% van de zorgvraag via de huisarts loopt. Cijfers van latere jaren zijn niet gerapporteerd. 

Eveneens is niet bekend of de initiële indiceringen van de doorverwijzing via huisartsen en andere 

medische specialisten niet te ruim zijn. Aan-z analyseert achteraf de verwijzingen van de huisartsen 

om op basis hiervan het gesprek aan te gaan over de indicering en doorverwijzing naar de social 

workers. Zij beogen hiermee de toegangsstromen te verleggen. Een initiatief van de gemeente 

Terneuzen (waar Hulst bij is aangesloten) is om contact te leggen met de huisartsenkoepel in de 

regio zodat informatie over de benodigde zorg en mogelijke goedkopere alternatieven afgewogen 

kunnen worden.  

 

Gemeente Terneuzen en aan-z geven aan dat het ook lastig is om inzicht te krijgen in de aantallen 

zorgbehoevenden in de medische en justitiële stroom. De kosten voor die zorg zijn significant groter 

dan de reguliere vraag. Om meer inzicht te krijgen zijn zij in navolging van de Zeeuws brede 

monitor van de inkooporganisatie ook bezig met een eigen monitor. Hierin willen zij informatie 

opnemen zoals, het aantal jeugdigen in de gemeente, het aantal jeugdigen met hulp, de duur van 

de trajecten, etc. Terneuzen, aan-z en aanbieders voelen de druk om wachttijden te verlagen maar 

ervaren ook beperking in de mogelijkheden. Doordat “dwang” hulpverlening een zodanig wettelijk 

kader heeft krijgt dit voorrang op de andere trajecten. Om de wachttijden te verlagen is gestart 

met de realisatie van een “regiekaart”. Hierin worden het proces (inclusief op- en afschalen), de 

taken en verantwoordelijkheden in de zorgketen helder gemaakt. Het proces is inmiddels 

grotendeels beschreven maar afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden met betrokken 

partijen zijn nog niet gemaakt. 
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10 GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN BEVINDINGEN 

Voorwaarde voor 

effectief risico 

management 

Risico Verwachte beheersmaatregel Feitelijke bevindingen Hulst Feitelijke bevindingen Terneuzen 

De organisatie 

beschikt over een 

risicomanagement 

cultuur 

 

 

 

Risk Governance 

and Culture 

 

Het risico bestaat 

dat de organisatie de 

toegevoegde waarde 

van 

risicomanagement 

niet ervaart en geen 

commitment toont 

 

1. Het is helder voor risico-

eigenaren welk gedrag van 

hen verwacht wordt rond 

het managen van risico’s 

(tone at the top). 

 Ambtenaren en uitvoerings-

organisaties zien het als hun taak 

binnen jeugdzorg dat de juiste zorg 

tijdig wordt verstrekt. 

 Bestuurlijk protefeuillehouder en 

management zien als belangrijkste 

risico dat verkregen budgetten niet 

toereikend zijn.  

 Ambtenaren en uitvoerings-

organisaties zien het als hun taak 

binnen jeugdzorg dat de juiste zorg 

tijdig wordt verstrekt. 

 Bestuurlijk protefeuillehouder en 

management zien als belangrijkste 

risico dat verkregen budgetten niet 

toereikend zijn. 

2. Taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden 

rond risicomanagement zijn 

helder en gecommuniceerd. 

 Het beleid voor risicomanagement 

is beschreven in de nota 

risicomanagement (2010).  

 Herziening van dit 

risicomanagementbeleid stond 

gepland elke 4 jaar bij begin van de 

raadsperiode maar is niet 

uitgevoerd. 

 Taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn 

specifiek geduid.  

 Uit de interviews blijkt niet dat 

deze governance structuur ook 

daadwerkelijk gevolgd wordt. 

 Opstellen van beleid en 

kwantificeren van risico’s had in de 

periode 2014-2018 geen prioriteit 

voor de gemeente Terneuzen. 

 Met de rekeningcommissie is 

afgesproken om in 2018 

risicomanagement verder te 

ontwikkelen o.a. door 

kwantificering van de risico’s.  

 Het beleid voor risicomanagement 

is op hoofdlijnen beschreven in het 

jaarverslag 2018.  

 Een definitief 

risicomanagementbeleidsvoorstel 

inclusief. kwantificering van de 

risico’s staat gepland voor 2019.  
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3. Risico-eigenaren voelen 

zich verantwoordelijk en 

tonen eigenaarschap bij het 

managen van risico’s. 

 Risico-eigenaren voelen zich 

verantwoordelijk voor beheersen op 

hoofdlijnen van strategische risico’s 

juiste zorg en toereikende 

financiën.  

 Risico-eigenaren voelen zich 

verantwoordelijk voor beheersen op 

hoofdlijnen van strategische risico’s 

juiste zorg en toereikende 

financiën. 

4. Risico-eigenaren hebben 

voldoende mandaat van de 

directie om maatregelen te 

nemen om het risico te 

mitigeren. 

 Risico-eigenaren ondervinden geen 

beperking van directie en college 

voor het managen van de risico’s. 

Het mandaat wordt gegeven op 

basis van goedgekeurde kaders door 

de gemeenteraad  

 Risico-eigenaren ondervinden geen 

beperking van directie en college 

voor het managen van de risico’s. 

Het mandaat wordt gegeven op 

basis van  goedgekeurde kaders 

door de gemeenteraad 

5. Collega’s spreken elkaar 

aan op de voortgang van 

maatregelen 

 Maatregelen worden niet getroffen 

op basis van een expliciete risico 

analyse. 

 Verantwoordelijke afdelings-

hoofden en wethouders zijn 

afhankelijk van input van een 

beperkt aantal ambtenaren voor 

zowel de risicoanalyse als de te 

treffen maatregelen. 

 Aanspreken vindt achteraf plaats op 

basis van opgetreden risico’s. 

 Naar aanleiding van opgetreden 

risico’s wordt gevraagd om 

verklaringen/analyses voor de 

oorzaak. Op basis hiervan worden 

daarna mogelijk reducerende 

maatregelen getroffen en weinig 

preventieve. 

 Maatregelen worden niet getroffen 

op basis van een expliciete risico 

analyse. 

 Verantwoordelijke afdelings-

hoofden en wethouders zijn 

afhankelijk van input van een 

beperkt aantal ambtenaren voor 

zowel de risicoanalyse als de te 

treffen maatregelen. 

 Aanspreken vindt achteraf plaats op 

basis van opgetreden risico’s. 

 Naar aanleiding van opgetreden 

risico’s wordt gevraagd om 

verklaringen/analyses voor de 

oorzaak. Op basis hiervan worden 

daarna mogelijk reducerende 

maatregelen getroffen en weinig 

preventieve. 
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Risicomanagement 

sluit aan bij het 

strategievormings-

proces 

 

 

 

Risk, Strategy, and 

Objective-setting 

 

Het risico bestaat 

dat 

risicomanagement 

niet bijdraagt aan de 

strategie 

 

6. De organisatie voert een 

contextanalyse uit om te 

bepalen waar zich 

mogelijke omgevingsrisico’s 

bevinden. 

 Contextanalyses worden niet 

uitgevoerd.  

 Benoemde risico’s in programma-

begroting en jaarrekening zijn 

gekwantificeerde financiële 

effecten van events. Er is een hoge 

kans dat deze risico’s op basis van 

externe besluiten  optreden. De 

verwachte financiële effecten zijn 

gedekt in de weerstandscapaciteit. 

 

 St. Hulst voor Elkaar voert geen 

expliciet risicomanagement uit. 

 Contextanalyses worden niet 

uitgevoerd.  

 Benoemde risico’s in programma-

begroting en jaarrekening zijn 

kwalitatieve beschrijvingen van de 

financiële effecten van events. De 

verwachte financiële effecten zijn 

gedekt in de weerstandscapaciteit. 

 

 

 

 Aan-z kent (nog) geen specifiek 

beleid voor risicomanagement. 

7. De organisatie heeft haar 

risicoprofiel gedefinieerd. 

 Risicoprofielen zijn gedefinieerd 

met weerstandsvermogen. In deze 

profielen is aandacht voor de 

risico’s die men in kwantitatieve 

zin kan lopen (weerstands-

capaciteit). Niet voor wat men wil 

lopen “risk appetite”. 

 Risicoprofielen zijn gedefinieerd 

met weerstandsvermogen. In deze 

profielen is aandacht voor de 

risico’s die men in kwalitatieve zin 

kan lopen (weerstands-capaciteit). 

Niet voor wat men wil lopen “risk 

appetite”.  

8. De organisatie heeft 

alternatieve strategieën 

voor het realiseren van haar 

doelstellingen geëvalueerd. 

 Alternatieve strategieën worden in 

de reguliere P&C cyclus op basis 

van de voortgang op doelstellingen 

geëvalueerd.  

 Alternatieve strategieën worden in 

de reguliere P&C cyclus op basis 

van de voortgang op doelstellingen 

geëvalueerd.  

9. De organisatie neemt haar 

risicoprofiel en de 

bestaande omgevingsrisico’s 

mee bij het definiëren van 

strategische doelstellingen. 

 Bij het bepalen van de 

programmadoelstellingen komen 

risico’s impliciet aan bod. 

 Bij het bepalen van de 

programmadoelstellingen komen 

risico’s impliciet aan bod.  
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Risicomanagement 

maakt onderdeel 

uit van de 

uitvoering van de 

strategie 

 

 

 

Risk in Execution 

 

Het risico bestaat 

dat mogelijke 

gebeurtenissen 

onterecht niet als 

risico worden 

geïdentificeerd 

 

Het risico bestaat 

dat onvoldoende 

prioriteit wordt 

gegeven aan een 

risico 

 

10. Risico’s (of kansen) die de 

realisatie van de strategie 

bedreigen (of bevorderen) 

worden geïdentificeerd, 

beoordeeld en geprioriteerd 

door het management. 

 Er is een impliciete identificatie en 

prioritering van risico’s en kansen. 

Dit wordt uitgevoerd door de 

ambtenaar ism leidinggevende.  

 Er is een impliciete identificatie en 

prioritering van risico’s en kansen. 

Dit wordt uitgevoerd door de 

ambtenaar ism leidinggevende.  

11. Per risico worden te nemen 

maatregelen benoemd. 

 Doordat risico’s impliciet worden 

benoemd zijn maatregelen ook 

impliciet en niet aan risico’s 

verbonden. 

 Doordat risico’s impliciet worden 

benoemd zijn maatregelen ook 

impliciet en niet aan risico’s 

verbonden. 

12. Per risico wordt een risico-

eigenaar aangewezen. 

 Doordat risico’s impliciet worden 

benoemd zijn risico-eigenaren niet 

expliciet aangewezen. 

 Doordat risico’s impliciet worden 

benoemd zijn risico-eigenaren niet 

expliciet aangewezen. 

13. De risico-eigenaar neemt de 

maatregelen op in 

bestaande programma’s 

en/of reguliere 

werkplannen/ jaarplannen. 

 De risico-eigenaar neemt de 

impliciete maatregelen op in 

bestaande programma’s en/of 

jaarplannen.  

 De risico-eigenaar neemt de 

impliciete maatregelen op in 

bestaande programma’s en/of 

jaarplannen.  

14. De risico-eigenaar monitort 

de voortgang van het risico 

gelijktijdig met de 

voortgang van zijn/haar 

doelstellingen 

 Monitoring van de voortgang van de 

risico’s vindt plaats op de minimaal 

verplichte rapportage momenten. 

In de begroting en de jaarrekening. 

 Monitoring van de voortgang van de 

risico’s vindt plaats op de minimaal 

verplichte rapportage momenten. 

In de begroting en de jaarrekening. 

Periodiek vindt 

herijking van de 

strategie en de 

risico’s plaats 

 

 

 

Monitoring Risk 

Het risico bestaat 

dat nieuwe risico’s 

niet worden 

gesignaleerd 

15. De organisatie evalueert 

periodiek de effectiviteit 

van de gedefinieerde 

maatregelen (strategie & 

risico’s) 

 Monitoring van de voortgang van de 

risico’s vindt plaats op de minimaal 

verplichte rapportage momenten. 

In de begroting en de jaarrekening. 

 Monitoring van de voortgang van de 

risico’s vindt plaats op de minimaal 

verplichte rapportage momenten. 

In de begroting en de jaarrekening. 

16. De organisatie monitort de 

voor haar relevante trends 

& ontwikkelingen 

 Trends en ontwikkelingen worden 

gemonitord ofwel aangegeven door 

de gemeenteraad. 

 Trends en ontwikkelingen worden 

gemonitord ofwel aangegeven door 

de gemeenteraad. 
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Management 

Performance 

 

17. De organisatie herijkt haar 

strategie en risico’s naar 

aanleiding van de trends & 

ontwikkelingen en 

definieert nieuwe 

maatregelen. 

 Herijking van de strategie en 

risico’s vindt plaats naar aanleiding 

van besluiten door gemeenteraad. 

 Herijking van de strategie en 

risico’s vindt plaats naar aanleiding 

van besluiten door gemeenteraad. 

De organisatie 

rapporteert en 

communiceert 

over haar risico’s 

 

 

 

Risk Information, 

Communication, 

and Reporting 

 

Het risico bestaat 

dat de organisatie 

onvoldoende zicht 

heeft op de 

ontwikkeling van 

risico’s 

18. Management beschikt over 

voldoende en kwalitatief 

goede informatie om de 

ontwikkeling van risico’s te 

kunnen beoordelen 

 

 Beschikbare informatie op 

Jeugdzorg is voornamelijk 

financieel georiënteerd. Aantallen 

zijn alleen voorhanden van de grote 

aanbieders. 

 Op kwartaalbasis rapporteert de 

inkooporganisatie een monitor 

jeugdhulp productie en realisatie 

aan gemeente. 

 Op jaarbasis rapporteert de 

gemeente de risico's in het 

jaarverslag aan gemeenteraad.  

 De kwartaalrapportages van 
inkooporganisatie IJZ geeft inzicht 
in het grootste deel van de totale 
uitgaven voor jeugdzorg. Kosten 
buiten de IJZ scope zijn niet met 
dezelfde cyclus inzichtelijk voor de 
raad.  

 Uitgaven inkooporganisatie zijn 

slechts gedifferentieerd naar 

enkele grote aanbieders.  

 

 Beschikbare informatie is 

voornamelijk financieel 

georiënteerd. Aantallen zijn alleen 

voorhanden van de grote 

aanbieders. 

 Op kwartaalbasis rapporteert de 

inkooporganisatie een monitor 

jeugdhulp productie en realisatie 

aan gemeente. 

 Op jaarbasis rapporteert de 

gemeente de risico's in het 

jaarverslag aan gemeenteraad.  

 De kwartaalrapportages van 
inkooporganisatie IJZ geeft inzicht 
in het grootste deel van de totale 
uitgaven voor jeugdzorg. Kosten 
buiten de IJZ scope zijn niet met 
dezelfde cyclus inzichtelijk voor de 
raad.  

 Uitgaven inkooporganisatie zijn 

slechts gedifferentieerd naar 

enkele grote aanbieders.  
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    Een doorkijk naar einde jaar op 

basis van prognoses wordt niet 

gegeven. (er is een traject in 

samenwerking met Adlasz gestart 

om hier invulling aan te geven)  

 Procesinformatie zoals aantallen, 

duur van zorgtrajecten, in-, uit, 

doorstroom, op-, afschalen is niet 

voorhanden. 

 Toegangsorganisaties leveren geen 

prestatie informatie. 

 Er zijn in de 

uitvoeringsovereenkomst met de 

toegangs-organisaties afspraken 

gemaakt over te rapporteren 

prestatie indicatoren. 

 Een doorkijk naar einde jaar op 

basis van prognoses wordt niet 

gegeven. 

 Procesinformatie zoals aantallen, 

duur van zorgtrajecten, in-, uit, 

doorstroom, op-, afschalen is niet 

voorhanden. 

 Toegangsorganisaties leveren geen 

prestatie informatie. 

 Er is een intentie om in 2019 

afspraken te maken met de 

toegangsorganisaties over de 

benodigde prestatie indicatoren. 

  19. Rapportages over de 

ontwikkeling van risico’s 

volgen de reguliere 

rapportagelijnen rond de 

realisatie van de strategie. 

 Rapportage over de ontwikkeling 

van de risico’s vindt plaats op de 

minimaal verplichte rapportage 

momenten (begroting en 

jaarrekening). 

 Rapportages op specifieke risico 

aandachtsgebieden zoals Jeugdzorg 

worden niet gemaakt. 

 Rapportage over de ontwikkeling 

van de risico’s vindt plaats op de 

minimaal verplichte rapportage 

momenten (begroting en de 

jaarrekening) 

 Rapportages op specifieke risico 

aandachtsgebieden zoals Jeugdzorg 

worden niet gemaakt. 
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11 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
11.1 Hoe is de toegang tot Jeugdzorg in Hulst en Terneuzen georganiseerd? 

In hoofdstuk 5 is beschreven hoe bij de decentralisatie de toegang tot de jeugdzorg in Hulst en 

Terneuzen is georganiseerd. De daadwerkelijke invulling en werkwijze van de toegangsorganisaties 

St. Hulst voor Elkaar en aan-z is opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

Gemeenten Hulst en Terneuzen hebben de toegang en indicering uitbesteed aan lokale organisaties 

(respectievelijk St. Hulst voor Elkaar en aan-z). Invulling van de onderlinge samenwerking (regie 

versus uitvoering) hiervan is groeiende. Er is door de tijdsdruk bij de decentralisatie beperkt tot 

geen aandacht geweest voor een totaal plan van aanpak voor de zorgketen met duidelijke 

doelstellingen, rol en taakverdeling. Toegang tot jeugdzorg verloopt tevens via de medische alsook 

de juridische weg. Gemeenten hebben beperkt tot geen invloed op deze medische en juridische 

toegang maar ook onvoldoende inzicht in de omvang ervan terwijl de kosten wel op het budget 

drukken. Bij de decentralisatie is door de Zeeuwse gemeenten een inkooporganisatie opgericht (IJZ) 

die contracten heeft afgesloten met vele grotere zorgaanbieders. Rapportages van IJZ geven de 

indruk volledig te zijn maar zijn dit niet. Uitgaven die gemeenten nog maken voor de 

toegangsorganisaties en overige kosten zijn buiten de scope van de IJZ en komen hier nog bovenop. 

 

Conclusies gehanteerde toegang en werkwijze 

a) Loskoppelen van beleid en uitvoering behoeft andere regievorm 

Door tijdsdruk is bij de overgang en uitbesteding nagelaten om een goed Plan van Aanpak te maken 

voor de gehele zorgketen met daarin heldere kaders en verantwoordelijkheden, duidelijke 

kwaliteitsindicatoren en prestatierapportages. De gemaakte afspraken in uitvoerings- en/of 

subsidieovereenkomsten geven nog onvoldoende richting voor zowel gemeente als 

uitvoeringsorganisaties over de taakuitvoering. Gemeente en toegangsorganisaties moeten verder 

groeien naar een volgend niveau van taakvolwassenheid in beleidsregie (wat te bereiken tegen 

welke kosten) en uitvoeringsregie (hoe dit te realiseren). 

 

b) Invloed op medische en juridische toegang is zeer beperkt 

De invloed die de gemeente en toegangsorganisaties uit kunnen oefenen op de medische en 

juridische stromen is (zeer) beperkt. Inzicht in de aantallen en bijbehorende kosten via deze 

stromen is niet in reguliere rapportages voorhanden. Hierdoor is onduidelijk of inspanningen om 

meer invloed te krijgen op deze toegangswegen ook daadwerkelijk effectiviteitswinst oplevert. 

 

c) Preventieve acties staan centraal 

De aangeboden zorg via de loketten (aan-z, St. Hulst voor Elkaar) sluit aan bij het oorspronkelijke 

uitgangspunt namelijk zo vroeg mogelijk ingrijpen om erger te voorkomen (preventieve acties). De 

gevoerde gesprekken bevestigen deze focus. 

 

d) Procesinformatie is onvolledig, niet tijdig en/of niet gedetailleerd genoeg beschikbaar 
Per kwartaal ontvangt de gemeente productie en realisatie informatie van de inkooporganisatie 
(IJZ) over de geleverde zorg en gerealiseerde kosten. De informatie is gebaseerd op het digitale 
berichtenverkeer. De kosten zijn deels gebaseerd op facturen en declaraties en deels op 
managementinformatie van enkele grote jeugdhulpaanbieders. De informatie betreft alleen kosten 
voor jeugdzorg die via de inkooporganisatie verloopt. Het betreft daarmee slechts een deel van de 
uitgaven. De direct door gemeenten vergoedde kosten moeten apart inzichtelijk worden gemaakt. 
Dit zijn bijvoorbeeld de indirecte kosten voor de toegangsorganisaties maar ook de verstrekte  
PGB’s, kosten voor vervoer en veilig thuis.  
 
Een doorkijk naar het eindejaar wordt niet gegeven. Ook informatie over (verwachte) aantallen en 
kosten hulpbehoevenden (per ingang), aantallen en duur van de zorgtrajecten, kosten per 
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zorgtraject, aantallen in- en uitstroom, aantallen op- en afschaling is niet voorhanden. Op basis van 
de plannen van aanpak en het digitale berichtenverkeer zou rapportage frequenter en meer 
gedetailleerd mogelijk moeten zijn. Gemeenten moeten deze zelf nog wel aanvullen met de 
geleverde zorg die niet via de inkooporganisatie verloopt en de indirecte uitvoeringskosten. 
 
Ook prestatiecijfers van en over de toegangsorganisaties zijn niet voorhanden. Gemeenten en 
toegangsorganisatie moeten nog afspraken maken over de benodigde indicatoren. Naast eerder 
genoemde valt te denken aan: kwaliteit plan van aanpak, doorlooptijden registratie en 
klanttevredenheid. Vooralsnog ligt de focus op professionalisering van de interne verantwoording 
binnen de toegangsorganisatie. 
 

e) Drukmiddelen richting zorgaanbieders voor afschaling en/of stopzetting zijn onvoldoende 

Hoewel de wachttijden oplopen, de aanbieders kampen met personeelsgebrek en de gecertificeerde 

instellingen vol zitten zijn er geen incentives om uitstroom te bevorderen. Ter overbrugging van de 

wachttijden geeft men vanuit de loketten zelfs de benodigde “zware” zorg. Gevolg is dat de 

wachttijden en zorgkosten nog verder oplopen. Dit probleem heeft zich ook voorgedaan in de 

gemeente Venlo16. Zij hebben een oplossing gevonden in een zakelijkere opstelling van de 

gemeente. Venlo heeft het aantal aanbieders verminderd en afspraken gemaakt over wát ze moeten 

realiseren voor welke aantallen en tegen welke kosten. 

 

11.2 Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement? 

In hoofdstuk 7 is beschreven welke randvoorwaarden voor effectief risicomanagement nodig zijn. 

Hoofdstuk 8 geeft inzicht in de manier waarop Hulst en Terneuzen in invulling geven aan 

risicomanagement beleidsmatig alsmede de praktijk. In hoofdstuk 10 staan de feitelijke bevindingen 

opgenomen over de invulling van effectief risicomanagement. 

 

Risicobeheersing is zowel in Hulst als Terneuzen gebaseerd op een algemeen aanvaard praktische 

invulling van risicomanagement. Conform de wettelijke verplichtingen hebben beide gemeenten 

hier aandacht voor in de P&C cyclus (begroting en jaarrekening). Beide gemeenten onderbelichten 

het belang van een risicomanagementcultuur, concretiseren de risicobereidheid nog niet en blijven 

achter op plan bij actualisatie (Hulst) c.q. invulling (Terneuzen) van het risicobeheersingsbeleid. 

Inventarisatie van de risico’s is beperkt tot de financiële impact en als maatregel past men het 

weerstandsvermogen aan. 

 

Conclusies invulling algemeen risicomanagement 

f) De meerwaarde van risicomanagement als managementsysteem wordt niet ervaren  

Op basis van de gehouden interviews constateren wij dat risico’s herkend worden en men er 

maatregelen tegen treft. Maar ook dat er geen duidelijke governance structuur aanwezig is om deze 

daadwerkelijk te managen. Het gevolg hiervan is dat alle onderkende risico’s gelijk worden 

behandeld met dezelfde (hoge) prioriteit. Doordat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

niet duidelijk zijn toont iedereen tevens eigenaarschap voor de zelf te beïnvloeden risico’s en 

bijbehorende maatregelen.  

 

g) Risicomanagementbeleid is niet tijdig geactualiseerd 

Zowel de gemeente Hulst als Terneuzen geven al langere tijd aan in de jaarrekening dat het 

gehanteerde risicobeleid wordt aangepast. Recentelijk zijn beide gemeentes hiermee gestart, de 

verwachting is dat dit beleid nog in 2019 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De 

gemeenteraad heeft in haar controlerende rol onvoldoende aandacht geschonken aan sturing op de 

voortgang van het herziene risicobeleid. 
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h) Beide gemeentes hebben geen risicoprofiel gedefinieerd (gerelateerd aan de belangrijkste 

gemeentelijke doelstellingen) 

Een risicoprofiel zichtbaar gerelateerd aan de belangrijkste (strategische) doelstellingen is niet 

aangetroffen. Minimaal is identificatie van de belangrijkste (strategisch, financieel, operationeel en 

governance) risico’s noodzakelijk. Het college en gemeenteraad dient voor deze risico’s de 

risicobereidheid “risk-appetite” vast te stellen. Op basis van dit risicoprofiel en de kwantificering 

van de risico’s kan vervolgens de weerstandscapaciteit berekend worden. In de huidige situatie is de 

risicobereidheid laag voor alle risico’s waardoor de weerstandscapaciteit maximaal is. 

 

i) Alleen Gemeente Hulst heeft in haar jaarrekening en programmabegroting een expliciete 

inventarisatie van de grootste risico’s (financiële impact) opgenomen 

In de jaarrekeningen en begrotingen is een expliciete inventarisatie opgenomen van de risico’s die 

door de weerstandscapaciteit afgedekt moeten worden. Pas in de begroting 2018 en 2019 zijn er 

aanvullende risico’s voor jeugdzorg geïdentificeerd. In 2018 is € 400.000 opgenomen voor het totale 

sociaal domein. In de begroting van 2019 is € 1.500.000 opgenomen voor jeugdzorg. 
 

j) Zowel gemeente Hulst als Terneuzen beoordelen het weerstandsvermogen als voldoende 

toereikend om de effecten van optredende risico’s te beheersen 

In de jaarrekeningen 2015 t/m 2017 geven zowel Hulst als Terneuzen aan dat het 

weerstandsvermogen voldoende toereikend is om optredende risico’s te beheersen. Uit de cijfers is 

op te maken dat sinds 2015 de weerstandscapaciteit is gegroeid. (zie h) 
 

k) Tussentijdse monitoring en (voortgangs-)rapportage over risico’s en maatregelen op strategisch 

niveau is beperkt  

Monitoring en rapportage over risico’s vinden alleen structureel plaats binnen de jaarlijkse P&C 

cyclus. Tussentijdse (bij)sturing is daardoor beperkt. 

 

11.3 Hoe gebruikt men risicomanagement in de praktijk bij de Jeugdzorg 
taakuitvoering?     

In hoofdstuk 9 is beschreven hoe bij de uitvoering van de jeugdzorgtaken invulling is gegeven aan 

risicomanagement. Zowel bij de gemeenten als de uitvoeringsorganisaties. In hoofdstuk 10 staan de 

feitelijke bevindingen opgenomen over de invulling van effectief risicomanagement.  

 

In beide gemeenten is het algemene risicomanagement beleid niet ingezet bij jeugdzorgtaken. Ook 

is er geen risicomanagement beleid/proces aanwezig bij de toegangsorganisaties. De impliciete 

invulling van risicomanagement voor jeugdzorg zorgt voor verschillende prioriteringen en dat alle 

risico’s evenveel aandacht krijgen. De risico’s krijgen pas “echt” aandacht wanneer ze 

daadwerkelijk optreden. 

 

Conclusies risicomanagement bij taakuitvoering jeugdzorg 

l) Risicomanagementbeleid (en proces) niet gehanteerd bij jeugdzorgtaken 

Hulst en Terneuzen hebben een vergelijkbare beleidsaanpak voor risicomanagement. Echter uit de 

interviews en documentatie is gebleken dat dit beleid niet is ingezet op lagere organisatieniveaus 

en activiteiten zoals jeugdzorg.  

 

m) Risico’s en maatregelen zijn impliciet 

Bij jeugdzorgtaken en bij de toegangsorganisaties benoemt men impliciet risico’s en maatregelen. 

Door deze methodiek krijgen alle risico’s dezelfde (hoge) prioriteit en dus gelijke behandeling. Op 

basis van ad-hoc inschattingen van kans en impact treft men al dan niet preventieve maatregelen. 

Hierdoor krijgen risico’s pas echt prioriteit wanneer ze daadwerkelijk optreden. 
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n) Gemeente en toegangsorganisatie prioriteren de strategische risico’s in verschillende volgorde 

Gemeente acteert als eerste vanuit een financieel budget perspectief en daarna pas op de 

aantallen. De toegangsorganisaties acteren vanuit de zorgbehoefte (aantallen en benodigde zorg) en 

daarna pas naar de financiële consequenties ervan. Oorzaak hiervoor lijkt te liggen in de 

beschikbare informatie. De gemeente heeft eenvoudig zicht op de financiën en de 

toegangsorganisaties hebben direct zicht op de inkomende zorgvraag. 

 

11.4 Hoe geven de gemeenten Hulst en Terneuzen invulling aan de beheersing van 
risico’s bij de uit te voeren jeugdzorg taken? 

 

Het doel van de transitie en transformatie van het sociaal domein jeugdzorg is om zoveel mogelijk 

adequate en passende zorg aan jeugdigen te verlenen binnen de beschikbare budgetten. 

Effectief risicomanagement is een middel dat daarbij kan worden gehanteerd om passende 

afwegingen te kunnen maken over de inzet van de schaarse middelen voor deze maatregelen. 

 

In de taakuitvoering van jeugdzorg staat bij alle betrokkenen “het verstrekken van adequate en 

passende zorg aan jeugdigen” goed op het netvlies. Doordat rapportages van aanbieders niet 

volledig, tijdig en in lijn zijn met gemeentelijke rapportages kan aan de voorwaarde “binnen de 

beschikbare budgetten” amper worden voldaan. 

 

Op basis van bovenstaande conclusies kan gesteld worden dat Hulst en Terneuzen reactief en 

daardoor niet effectief genoeg invulling geven aan de risicobeheersing bij de uitvoering van de 

jeugdzorg taken. Enerzijds liggen oorzaken hiervoor in de beperkte invloedsmogelijkheden van 

gemeente en toegangsorganisaties bij de indicering. Anderzijds doordat er onvoldoende (tijdig en 

volledig) inzicht en overzicht is in de geleverde prestaties en effectiviteit van de (preventieve) 

zorg. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten geven wij aan college en gemeenteraad onderstaande 
aanbevelingen ter verbetering.  
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11.5 Aanbevelingen Gehanteerde toegang en werkwijze 

College:  

1) Stel je nog zakelijker op richting toegangsorganisaties en aanbieders 

a) Stem samen met de uitvoeringsorganisaties en IJZ uniforme rapportages in lijn met de 

gemeentelijke financiële rapportages zodat een volledig inzicht wordt verkregen in de 

gerealiseerde kosten en de verwachte kosten op basis van zorgcontracten. 

b) Vraag aan toegangsorganisaties en aanbieders om gedetailleerde procesinformatie 

(aantallen, kosten, verblijfsduur) per toegangsstroom en zorgfase. Hierdoor moet het 

mogelijk zijn om inzicht te geven in de effectiviteit van preventieve acties, het tijdig op- en 

afschalen van zorgtrajecten. Zodat de verschuiving van de zorg naar het voorkomen van 

problemen zichtbaar wordt. 

c) Maak prestatieafspraken (inclusief kaders bijv. budgetplafond) met toegangsorganisaties en 

aanbieders op basis van bovenstaande procesinformatie. Deze prestatieafspraken zijn dan 

gericht op verbeteren van prestaties zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheid, het versnellen 

van zorgproces, vergroting van toereikende preventieve zorg, verlaging van de zorgduur, 

verlaging van de gemiddelde zorgkosten, etc. 

d) Laat toegangsorganisaties frequent verantwoording afleggen over de prestaties en vraag 

concrete toelichting bij afwijkingen. 

2) Tijdens het onderzoek is gebleken dat er de nodige acties worden uitgevoerd op het gebied van 

preventie en vroegtijdig ingrijpen. Geadviseerd wordt om – met behoud van ieders 

verantwoordelijkheid – kritisch na te denken op welke wijze preventie nog meer effect kan 

krijgen en formuleer hier concrete doelgerichte acties op.  

3) Blijf de samenwerking tussen betrokken partijen faciliteren en aanjagen zonder hierin 

voorschrijvend te zijn.  

 

Gemeenteraad: 

4) Vraag in de P&C-cyclus naast financiële verantwoording ook verantwoording op verbetering van 

samenwerking en ketenefficiëntie. 

 

11.6 Aanbevelingen Invulling algemeen risicomanagement 

College:  

5) Actualiseer het risicomanagementbeleid met inachtneming van onderstaande aandachtspunten. 

a) Geef in het geactualiseerde risicomanagementbeleid nadrukkelijk aandacht aan inrichting 

van een governance structuur met beschrijving van taken, rollen en verantwoordelijkheden. 

b) Stel een risicoprofiel op door (in samenwerking met de raad) de belangrijkste (strategisch, 

financieel, operationeel en governance) risico’s te inventariseren en hiervoor de 

risicobereidheid vast te stellen. (dit is de maximale geaccepteerde uitkomst kans x impact) 

c) Benoem risico-eigenaren en laat ze (ook niet financiële) beheersmaatregelen  treffen. 

d) Maak risico-eigenaren verantwoordelijk voor tijdige uitvoering van de maatregelen 

e) Vraag de controller om in de reguliere P&C cyclus over de effectiviteit van deze 

maatregelen te rapporteren. 

 

Gemeenteraad: 

6) Zie toe op voortgang actualisatie van het risicomanagementbeleid. 

7) Stel kaders voor het door het college gegeven risicoprofiel op basis waarvan het college 

prioriteiten kan geven aan de maatregelen voor de geïdentificeerde risico’s.  

 

11.7 Aanbevelingen Risicomanagement bij taakuitvoering jeugdzorg 

College:  

8) Voer de risicomanagementcyclus ook in bij de taakuitvoering jeugdzorg. 
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12 BESTUURLIJKE REACTIES 
12.1 Bestuurlijke reactie Gemeente Hulst 
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12.2 Bestuurlijke reactie Gemeente Terneuzen 
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13 NAWOORD VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE 

 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de bestuurlijke reacties van de gemeenten Hulst 
en Terneuzen. 
 
In reactie op het bestuurlijk wederhoor van het college van B&W van de gemeente Hulst merken wij 
op dat in het ambtelijk wederhoor gelegenheid is geboden de feitelijkheden te valideren. De 
gegeven aanvullende opmerkingen leiden in die zin niet tot nieuwe inzichten. De rekenkamer-
commissie vat het positief op dat het college de conclusies en aanbevelingen goeddeels 
onderschrijft. Het verheugt de rekenkamercommissie dat een aantal aanbevelingen reeds is 
opgepakt of er voornemens zijn om deze op te pakken. De rekenkamercommissie ziet met 
belangstelling uit naar hoe het college van B&W van Hulst verder met de aanbevelingen omgaat, en 
heeft er alle vertrouwen in dat dit ten goede zal komen aan het risicomanagement en de 
risicobeheersing inzake de jeugdzorg. 
 
In reactie op het bestuurlijk wederhoor van het college van B&W van de gemeente Terneuzen zijn 
wij verheugd dat het onderzoeksrapport goed ontvangen is. Het is positief om te zien dat het B&W 
de aangegeven conclusies en aanbevelingen integraal overnemen. Wij hebben dan ook het volle 
vertrouwen dat het college voortvarend (verder) aan de slag gaat met de aangegeven voorzetten en 
mogelijkheden tot risicobeheersing van de jeugdzorg. 
 
Rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen 
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14 BIJLAGEN 

 

14.1 Geïnterviewde personen 

Dhr. G. Bertram (beleidsmedewerker jeugd gemeente Hulst)  

Dhr. P.M. Hiel (coördinator team beleid afd. Samenleving gemeente Hulst) 

Dhr. R. Ruissen (wethouder gemeente Hulst) 

Dhr. B. Saman (raadslid PvdA gemeente Hulst) 

Dhr. F. van Driessche (raadslid Groot Hontenisse gemeente Hulst) 

 

Mevr. S.G.P. Suij (wethouder gemeente Terneuzen) 

Mevr. N. van Putte (teamleider maatschappelijke ontwikkeling gemeente Terneuzen) 

Mevr. A. Arens (beleidsmedewerker jeugd gemeente Terneuzen) 

Dhr. J. Lambert (controller gemeente Terneuzen) 

Mevr. G.M. Loof-Bakker (Raadslid ChristenUnie gemeente Terneuzen) 

Dhr. C.L. Liefting (raadslid PvdA gemeente Terneuzen) 

Dhr. J.C.A. van Ginneken (raadslid CDA gemeente Terneuzen) 

 

Mevr. C. de Feijter (team-coördinator aan-z) 

Mevr. N. Mariman (directeur/bestuurder St. Hulst voor Elkaar) 

Mevr. A De Schepper (manager St. Hulst voor Elkaar portefeuille Jeugdzorg) 
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14.2 Belangrijkste geanalyseerde documenten 

 

Omschrijving Bron 

Onderzoeksrapport Decentralisatie Jeugdzorg en WMO/AWBZ in 

Terneuzen (02-2015) 

RkcHT 

100% Jeugd - Nota integraal jeugdbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2015-

2018 (08-2014) 

Sluis-Hulst-Terneuzen 

Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018-2021 (2018)  

Uitvoeringsovereenkomst 2018 stichting Hulst voor Elkaar (01-2018) Hulst 

Protocol bedrijfsvoering Jeugdhulp (07-2018) Inkooporganisatie 

jeugdhulp 

Presentatie Monitoring inkoopbureau jeugdhulp Zeeland (Q1+Q2 2018) Hulst 

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie 1e en 2e kwartaal 2018 Inkooporganisatie 

jeugdhulp 

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie 1e t/m 3e kwartaal 2018 Inkooporganisatie 

jeugdhulp 

Ontwikkeling Jeugdzorg in Zeeland website 

Brief wijziging gemeenschappelijke regeling GGD (04-2015) GGD 

Raadsvoorstel nota risicomanagement en weerstandsvermogen (07-

2010) 

Hulst 

Programmabegroting 2016 gemeente Hulst p95-96 Hulst 

Programmabegroting 2017 gemeente Hulst p95,97 Hulst 

Programmabegroting 2018 gemeente Hulst p93,97 Hulst 

Programmabegroting 2019 gemeente Hulst p94,97 Hulst 

Jaarverslag 2016 Gemeente Hulst p77 Hulst 

Jaarverslag 2017 Gemeente Hulst p73 Hulst 

Verordening jeugdhulp gemeente Hulst 2017 (10-2017) Hulst 

Protocol loket van aanvraag tot besluit (aan-z)  

Werk en klantproces jeugd van aanvraag tot besluit Aan-z 

Template gezinsplan Aan-z 

Route op- en afschalen Aan-z 

Raadsbrief voortgang nota 100% Jeugd Zeeuws-Vlaanderen (okt-2018) Terneuzen 

Stroomschema Jeugdhulp Aan-z Aan-z 

Opdracht 2016 aan Aan-z Terneuzen 

Voortgangsrapportage jeugdopdracht 2016 aan-z Aan-z 

Opdracht 2017 aan Aan-z Terneuzen 

Opdracht 2019 aan Aan-z Terneuzen 

Concept samenwerkingsovereenkomst 2019 Aan-z – Terneuzen Terneuzen 

Concept uitvoeringsplan 2019 Aan-z Aan-z 

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) (2014) GGD Hollands-Midden 

Aan de slag met de GIZ-Methodiek (2014) GGD Hollands-Midden 

Concept Contouren inkoopstrategie (2018) Inkooporganisatie 

jeugdhulp 

Stardocument Huisartsen en gemeenten Z-VL Samenwerken in de 

Jeugd-GGZ (2017) 

Terneuzen 
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