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Geachte portefeuillehouder,

Drie weken geleden is geconstateerd dat de gemeente Steenbergen voor de te 
verrekenen Jeugdhulp 2017 een aanzienlijk tekort heeft op zorg in natura. De 
realisatiecijfers volgens het overzicht verrekenen en verzekeren laten een tekort zien 
van 6 1.575.461, waar in de regionale werkbegroting nog uitgegaan was van een 
tekort van 6 348.626.

Allereerst zijn wij zeer geschrokken van dit resultaat over 2017, terwijl wij tot de 
najaarsnota in de veronderstelling waren dat 2017 voor Steenbergen budgettair per 
saldo redelijk neutraal zou verlopen. Zodra het tekort aan het licht kwam, hebben wij u 
in het bestuurlijk overleg van 22 maart j.l. geïnformeerd en is afgesproken dat wij u 
eerst een nadere analyse presenteren alvorens er een besluit genomen wordt over het 
verrekenen van de Jeugdhulp in de regio West-Brabant West. Met deze brief willen wij 
u informeren welke maatregelen wij vanaf 2017 ingezet hebben en wat onze analyses 
tot nu toe zijn. Wij hebben met de diverse gremia van de regio; het ZIIT, de 
werkgroepen financiën en rechtmatigheid, het TTWW en het regieberaad hier ook over 
gesproken.

Algemeen
Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat in 2017 betaald is voor zorg die niet aan de 
gemeente Steenbergen geleverd is. Alle kosten die door Steenbergen betaald zijn, zijn ten 
goede gekomen aan jongeren in de gemeente Steenbergen. Er is geen enkele jongere 
tussen wal en schip gevallen.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.gemeente-steenberaen.nl. 
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Bui
e-mail: info@aemeente-steenberaen.nl
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Budget
In de najaarsnota is de raming op de post zorg in natura verhoogd met een bedrag van C 
265.000. Als toelichting is daarbij vermeld dat de via het gemeentefonds extra ontvangen 
middelen volledig worden ingezet om de eventuele te verwachten extra kosten voor de 
jeugdzorg te dekken. Dit extra bedrag valt binnen de 10oZo eigen risico en was daarmee 
voor ons geen reden om dat te melden.

Backofficeapplicatie RIS > ZorqNed
Duidelijk was dat de applicatie RIS van Inforing grote tekortkomingen vertoonde, zeker als 
het gaat om managementinformatie. De zorg hiervoor is meerdere malen door 
Steenbergen gedeeld en heeft er o.a. toe geleid dat Steenbergen niet meteen kon 
meedoen met het GRIP-project.

Vanwege de tekortkomingen in de applicatie RIS is in juli 2017 besloten deze te 
vervangen door ZorgNed. Deze nieuwe applicatie was op 6 november 2017 operationeel. 
Met de ingebruikname van ZorgNed is in de eerste plaats de focus gelegd op zorg- 
continuïteit, om geen of zo weinig mogelijk vertraging in de zorgverlening aan jeugdigen te 
hebben.

De nieuwe applicatie bood de mogelijkheid met het berichtenverkeer te gaan werken. In 
relatie hiermee is er voor gekozen de factuurbetalingen vanuit ZorgNed te gaan doen. Tot 
de ingebruikname van ZorgNed werden de facturen vanuit het financieel systeem (Decade) 
betaald. De journaalposten van de betalingen die in ZorgNed hebben plaats gevonden, 
konden niet meteen in de financiële administratie verwerkt worden, omdat de focus in de 
eerste plaats lag op zorgcontinuïteit. Hierdoor ontstond pas eind februari het inzicht dat er 
bij zorg in natura sprake is van een forse overschrijding.

Alvorens de cijfers over 2017 aan de regio aan te leveren, is onderzocht of de 
journaalposten uit ZorgNed tot de juiste boekingen in het financiële systeem hebben 
geleid. Aan de regio is ook gemeld dat hier onderzoek naar plaats moest vinden. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de journaalposten juist verwerkt zijn. Na deze constatering is op 
14 maart 2018 besloten de cijfers alsnog aan te leveren. Uit een verdeling van de kosten 
2017 over het jaar blijkt dat vanaf november 2017 aan zorgkosten een bedrag van 
afgerond 6 1.240.000 is betaald.

Inzet externe expertise
Om een goede inhoudelijke analyse van de overschrijding te kunnen maken en de 
oorzaken daarvoor in beeld te krijgen, is op 12 maart een externe partij ingeschakeld, te 
weten Adlasz. Naast de analyse van het tekort is meteen opdracht gegeven aansluitend 
aan de analyse inzicht te geven in de verbetermogelijkheden, zowel van het primaire 
bedrijfsproces als de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen, en ondersteuning te 
bieden bij de implementatie en monitoring hiervan..

Deze analyse loopt nog en blijkt vanwege de conversie van de gegevens uit de oude naar 
de nieuwe applicatie een behoorlijke klus te zijn. In technische zin is de conversie goed 
verlopen, maar gegevens die in de oude applicatie onvolledig of onjuist waren, leveren de 
nodige problemen op. De problemen die een snelle analyse belemmeren, worden met 
inzet van extra capaciteit op de back-office voortvárend aangepakt. Onderkend wordt dat 
niemand er bij gebaat is onjuiste conclusies te trekken uit onzorgvuldige of niet volledige
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bestanden. In dit licht is er voor gekozen eerst de bestanden op orde te hebben, alvorens 
de inhoudelijke analyse te maken.

Lokaal actieplan
Op basis van het lokaal actieplan zijn we extra gaan investeren in de huisartsenroute, extra 
controle op een mogelijke stapeling van arrangementen en de afspraak dat 
jeugdprofessionals eerst in een gezin hulp bieden alvorens er duurdere zorg ingeschakeld 
wordt.

Opvallende zaken
In de eerste inhoudelijke scan die wij gedaan hebben, is de verhuizing van een gezin uit de 
regio West-Brabant West met meerdere kinderen geconstateerd, waarbij een zorgbudget 
van ca. 0 500.000 ingezet moet worden. Hierop is dus geen invloed uit te oefenen. Deze 
kosten waren anders bij een collega gemeente naar boven gekomen. Een dergelijke 
situatie pleit voor de solidariteit die we afgesproken hebben. Wellicht komen er bij de 
nadere analyse nog meer zaken naar boven die een afwijkend patroon laten zien ten 
opzichte van de regio. Vooralsnog komen we aan deze inhoudelijke analyse pas toe nadat 
de basis op orde is.

Voorstel
Steenbergen is zich er terdege van bewust dat de meeste van u al ver gevorderd zijn met 
de jaarrekening en dat de berichtgeving over de overschrijding van Steenbergen voor het 
verrekenen van de Jeugdhulp 2017 een behoorlijke impact hierop heeft. Dit heeft ook op 
het lopende proces van de jaarrekening 2017 en op de werkbegroting 2018 en volgende 
járen invloed.

Uiteraard wil Steenbergen zelf ook inzicht in de problematiek; daar wordt ook al geruime 
tijd aan gewerkt. De informatie moet echter wel betrouwbaar zijn. Het eerder opleveren van 
de informatie geeft niet meteen een ander beeld. Een eventuele ombuiging vergt meer tijd 
en zorgvuldigheid, zoals in 2017 in Moerdijk ook een intensief traject is doorlopen om op 
cliëntniveau inzicht te krijgen.

Gezien de komende collegewisselingen kunnen wij ons goed voorstellen dat de thans 
zittende portefeuillehouders het niet wenselijk achten om het huidige college een besluit te 
laten nemen over het te verrekenen bedrag Jeugdhulp 2017. Hiermee volgen wij de lijn 
zoals die in het overleg van het TTWW (Transformatieteam West Brabant West) met de 
regionale beleidsadviseurs jeugd op 27 maart naar voren is gebracht.

Steenbergen stelt daarom voor om wel een beroep op de afgesproken solidariteit te doen 
voor 2017, maar een besluit over het verrekenen Jeugdhulp 2017 niet op 12 april te 
agenderen voor het portefeuillehoudersoverleg. Dit besluit zou dan doorgeschoven moeten 
worden naar de eerstkomende vergadering waaraan de nieuwe portefeuillehouders deel 
nemen. In de tussentijd kan Steenbergen de nadere analyse afronden, waarbij de 
structurele effecten in beeld gebracht worden voor de begroting 2018 en verder. Dit stelt 
ons als regio in staat om een gefundeerd besluit te nemen en de effecten voor de langere 
termijn in beeld te krijgen. Wij hechten groot belang aan de regionale samenwerking, 
omdat we gezamenlijk veel meer kunnen bieden aan de kinderen die jeugdhulp nodig 
hebben. Wij bieden onze excuses aan voor de late aanlevering en signalering van deze
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situatie, maar hopen dat u overtuigd bent van de inspanningen die we geleverd hebben en 
nog gaan leveren om zo snel mogelijk helderheid te scheppen en bij te sturen.

Omdat de meeste gemeenten de jaarrekening hebben afgesloten of in de afronding 
daarvan zitten, stellen we voor dat de werkgroep financiën in samenwerking met de 
werkgroep rechtmatigheid een voorstel doet op welke wijze verrekening kan plaatsvinden. 
Dit voorstel zal op 12 april in het portefeuillehoudersoverleg bijgevoegd zijn.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,


