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Verantwoordingssystematiek Jeugdhulp (Zorg in Natura) 

Onderstaande heeft betrekking op de verantwoording van de kosten van de Inkooporganisatie 

Jeugdhulp Zeeland (uitvoeringskosten), de kosten van de Task Force Jeugd (uitvoeringskosten) en 

de kosten van de ingezette jeugdhulp; zorg in natura. Vorenstaande wordt hieronder aangehaald 

als ‘programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland’. 

Aanleiding 

In 2018 is uitgebreid en in diverse gremia gesproken en gediscussieerd over het al dan niet aan-

passen van de verantwoordingssystematiek van de kosten van het programma Inkoop Jeugdhulp 

Zeeland. Om de argumentatie voor een eventuele aanpassing objectief weer te geven is Deloitte in 

2018 gevraagd een memo over dit onderwerp op te stellen. In dit memo zijn toentertijd diverse 

mogelijkheden uiteengezet. Dit memo is volledigheidshalve bij deze korte notitie gevoegd (bijlage 

1). In december 2018 is door het Algemeen Bestuur van de GR GGD Zeeland besloten om de 

verantwoordingssystematiek van de kosten van het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland te wij-

zingen van ‘werkelijke kosten’ naar ‘begrote kosten’. De gemeentelijke jaarrekeningen raken ver-

traagd als hierin de werkelijke kosten van onder andere het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland 

verwerkt dienen te worden. Met bovengenoemde aanpassing is van deze afhankelijkheid niet langer 

sprake. Vanaf het boekjaar 2020 worden namelijk de begrote kosten van het programma Inkoop 

Jeugdhulp Zeeland in de gemeentelijke jaarrekeningen verwerkt. De gemeentelijke jaarrekeningen 

raken dus niet langer vertraagd tot het moment dat de werkelijke kosten beschikbaar zijn. 

In tegenstelling tot hetgeen eerder is gecommuniceerd, wordt de jaarrekening van de GR GGD 

Zeeland niet voor 1(5) april van het jaar T+1 opgeleverd. Deze jaarrekening dient namelijk opge-

steld te worden op basis van de werkelijke kosten. De werkelijke kosten van het jaar T van het 

programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland zijn uiterlijk 31 mei van jaar T+1 bekend. De gemeenten 

hoeven hier echter niet meer op te wachten voor het opstellen van hun eigen jaarrekening.  

Concrete aandachtspunten n.a.v. aanpassing verantwoordingssystematiek 

Als uitvloeisel van bovengenoemd besluit dient met het onderstaande rekening te worden gehou-

den: 

 De begroting voor jaar T dient vastgesteld te zijn in jaar T-1; 

 De begrote lasten jaar T worden in de gemeentelijke jaarrekeningen jaar T opgenomen; 
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 De definitieve afrekening over jaar T wordt in jaar T+1 middels een afzonderlijk besluit van 

het Algemeen Bestuur vastgesteld; 

 De jaarrekening van de GR GGD Zeeland jaar T bevat wel de werkelijke kosten jaar T en 

dit kan dus afwijken van de begrote bedragen – voor het programma Inkoop Jeugdhulp 

Zeeland – die in de gemeentelijke jaarrekeningen zijn opgenomen. 

De Vitale Revolutie 

Zoals al eerder is aangegeven heeft het bestuur van de stichting De Vitale Revolutie een herijking 

uitgevoerd. U bent per brief geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. 

 

Toezicht op kwaliteit WMO 

Sinds 2016 hebben de Zeeuwse gemeenten het kwaliteitstoezicht WMO belegd bij de GGD. Er is 

toen gekozen voor een basale vorm van toezicht: calamiteitentoezicht. Naar aanleiding van de 

vragen die gesteld zijn in de AB-vergadering van 12 april 2019 is een evaluatie gepland met verte-

genwoordigers van de drie regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Oosterschelderegio en Walcheren. Tijdens 

deze gesprekken worden de verleende diensten van de GGD tot nu toe geëvalueerd en de wensen 

vanuit de regio’s geïnventariseerd. Dit moet leiden tot een beleidskader voor de uitvoering van deze 

taak. Aan de hand hiervan zal vanuit de GGD Zeeland een voorstel voor dienstverlening worden 

gedaan.   

 

Analyse inspecties Kinderopvang 

Naar aanleiding van de vragen gesteld in de AB-vergadering van 12 april 2019 kan aangegeven 

worden dat er 3 geplande inspecties niet zijn uitgevoerd in 2018 welke wel gepland waren. Dit op 

een totaal van 483 inspecties. Deze zijn in januari 2019 alsnog uitgevoerd. Voor de planning 2019 

kan gemeld worden dat er op dit moment sprake is van een achterstand als gevolg van het inwerken 

van nieuwe collega’s. De komende maanden zullen de nieuwe inspecteurs zelfstandig aan de slag 

gaan waarna de achterstand kan worden ingelopen. De planning voor 2019 wordt als geheel rea-

listisch haalbaar gezien, waarmee aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Met betrekking 

tot de kwaliteit van de inspecties kan gemeld worden dat er wordt gewerkt volgens de vereiste 

normen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het modelformulier beoordeling kwaliteit dagopvang 

zoals dit in de Wet Kinderopvang is opgenomen. De nieuwste inzichten zoals deze in de memo 

“Toezicht op de Kinderopvang in 2019 “ zijn opgenomen, zijn eveneens geïmplementeerd. Er wordt 

steekproefsgewijs een 4-ogen principe toegepast waarbij dit altijd plaats vindt op de momenten 

dat een inspecteur een herstelmoment aanbiedt of wanneer er sprake is van mogelijke handhaving.  

 

Taakstelling 2020 

In de begroting 2020 is een taakstelling opgenomen van € 448.333. Deze taakstelling fluctueert 

de daaropvolgende jaren tussen € 250.000 en € 380.000. Het MT is bezig om hiervoor een plan 

van aanpak te maken. Naar verwachting kan dit plan in oktober samen met de 1e bestuursrappor-

tage 2019 aan het DB en AB worden aangeboden.  


