Persbericht
8 juli 2021

H10-REKENKAMER(COMMISSIE)S

Kostenstijgingen in de jeugdzorg in beeld gebracht door de
rekenkamer(commissie)s van de H10-gemeenten
In de periode 2015 – 2019 namen de kosten voor de jeugdzorg in de H10-gemeenten met € 109 mln. toe.
In 2019 kreeg 12,6% van de jeugdigen in de H10-gemeenten jeugdzorg. De H10-rekenkamer(commissie)s
constateren dat van de meer dan honderd verschillende vormen van jeugdzorg er slechts tien vormen
verantwoordelijk zijn voor een kostenstijging van € 55 mln. Deze kostenstijging wordt vooral
veroorzaakt doordat steeds meer jeugdigen jeugdzorg krijgen. Bij zes van de tien vormen van jeugdzorg
werden gemiddeld ook meer uren zorg per jeugdige geboden. Jeugdigen worden via huisartsen,
(wijkteams van) gemeenten of bijvoorbeeld jeugdarts naar de jeugdzorg verwezen. Uit CBS-cijfers blijkt
dat sinds 2015 vooral de verwijzingen vanuit de gemeenten sterk zijn toegenomen.
Een groot deel van de jeugdzorg kopen de H10-gemeenten gezamenlijk in via het Servicebureau Jeugdhulp
Haaglanden. Dat feit, en de mogelijkheid van onderlinge vergelijking, waren belangrijke redenen voor de
betrokken rekenkamer(commissie)s om dit onderzoek samen op te zetten.
De gemeenteraden van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer hebben voor de jeugdzorg steeds meer geld
beschikbaar moeten stellen. Naast het in beeld brengen van de kostenstijgingen hebben de
rekenkamer(commissie)s van de H10-gemeenten daarom ook onderzoek gedaan naar de
informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden. Deze informatie is voor de gemeenteraden van
belang om te kunnen beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er
mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten te verminderen. Geen van de tien gemeenteraden heeft
volledig zicht op de oorzaken van de kostenstijging. De rekenkamer(commissie)s hebben voor hun eigen
gemeente daarom aanbevelingen gedaan om de informatievoorziening aan de gemeenteraad verder te
verbeteren.
Noot voor de redactie: de onderzoeksrapporten van de H10-rekenkamer(commissie)s zijn vanaf vandaag te vinden op
de websites van de rekenkamer(commissie)s. Voor meer informatie over het gezamenlijke deel van het onderzoek
naar de kostenstijgingen kunt u contact opnemen met dhr. H.A. (Manus) Twisk, voorzitter van de Rekenkamer Den
Haag, T 06 82 29 55 07, of Arjan Wiggers, secretaris van de Rekenkamer Den Haag, T 06 209 704 91. Voor meer
informatie over de gemeente-specifieke uitkomsten van de beoordeling van de informatievoorziening aan de
gemeenteraden, zie onderstaande contactgegevens.
Rekenkamer(commissie)
Delft
Den Haag
Leidschendam-Voorburg
Midden-Delfland
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Voorschoten
Wassenaar
Westland
Zoetermeer

Contactgegevens
E-mail: rekenkamer@delft.nl, website: https://www.delft.nl/bestuur-enorganisatie/bestuur/delftse-rekenkamer
dhr. H.A. (Manus) Twisk, voorzitter van de Rekenkamer Den Haag, 06-82295507, e-mail:
rekenkamer@denhaag.nl, website: https://www.rekenkamerdenhaag.nl/
E-mail: info@rekenkamerwvolv.nl, website: https://www.rekenkamerwvolv.nl/
Dhr. Arie Wijten, voorzitter van de rekenkamercommissie, 06-28815219, website:
https://www.middendelfland.nl/rekenkamer-midden-delfland
Dhr. Jorden van der Haas, secretaris van de rekenkamercommissie, 06-11140563, e-mail:
rekenkamercommissie@pijnacker-nootdorp.nl, website: https://www.pijnackernootdorp.nl/politiek-en-organisatie/gemeenteraad/rekenkamercommissie/
Dhr. Boudewijn Steur, voorzitter van de rekenkamercomissie, 06-18596723, e-mail:
bsteur@rijswijk.nl, rekenkamer@rijswijk.nl, Website:
https://www.rijswijk.nl/raadsplein/rekenkamer
E-mail: info@rekenkamerwvolv.nl, website: https://www.rekenkamerwvolv.nl/
E-mail: info@rekenkamerwvolv.nl, website: https://www.rekenkamerwvolv.nl/
C.L. de Weerdt, secretaris van de Rekenkamercommissie, cldweerdt@gemeentewestland.nl,
website: https://www.gemeentewestland.nl/gemeenteraad-encollege/gemeenteraad/rekenkamercommissie.html
E-mail: rekenkamercommissie@zoetermeer.nl,
website: https://www.zoetermeer.nl/gemeenteraad/rekenkamercommissie_43947/item/versl
agen-rapporten-en-onderzoeksprogramma_13711.html

