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Inleiding bestuursrapportage
Vanaf 2019 informeert het college de gemeenteraad twee maal per jaar, gelijk met de voorjaarsen najaarsnota over het sociaal domein via een bestuursrapportage. Dit is de tweede
bestuursrapportage sociaal domein 2019 over de periode tot en met de eerste twee kwartalen van
2019.
Deze rapportage doet verslag van de cijfers, kengetallen en ontwikkelingen in dit domein. Waar
mogelijk wordt een aanduiding gegeven aan cijfers en getallen en wordt gekeken of dit
aanknopingspunten biedt om te sturen.
Bijna de helft van de begroting in Renkum zetten we in om sociale voorzieningen te waarborgen,
zoals welzijn, onderwijs, sport, hulp bij huishouden, enzovoorts. Die inzet willen we effectief en
efficiënt laten zijn, zodat onze inwoners hiervan optimaal gebruik kunnen maken.
In de perspectiefnota 2020 en verder staat het volgende:
“De schaal en omvang van onze gemeente en onze dorpen maakt het goed mogelijk om
samenwerking dichtbij te realiseren. We kennen elkaar en dat maakt dat samenwerking op veel
terreinen op een natuurlijke manier kan ontstaan. We zijn zes dorpen en samen één gemeente.
Voor onze inwoners willen we een passend voorzieningenniveau handhaven. “
We willen passende voorzieningen handhaven. In de begroting 2020 is gepresenteerd met welke
middelen we dat doen. Deze rapportage kijkt terug en brengt feiten, cijfers en resultaten in beeld.
Als u programma 1 in de voorjaarsnota hiernaast legt met de financiën, heeft u een integraal beeld
waar het sociaal domein staat.
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1

Wmo

1.1

Aantal unieke inwoners en (maatwerk)voorzieningen

Er blijft sprake van een stijging van het aantal unieke inwoners met (meerdere) voorzieningen. Dit
is in de tabel nog niet zichtbaar vanwege het moment van het ophalen van de cijfers. We zien
daarbij op het gebied van de gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart), doelgroepenvervoer
en ondersteuning licht de grootste toename. De stijging van het doelgroepenvervoer heeft onder
andere te maken met het feit dat wij ook voor sociaal vervoer van inwoners met een indicatie voor
de Wet langdurige zorg (Wlz) verantwoordelijk zijn.
De toename van ondersteuning licht is onder andere te verklaren door de komst van het
abonnementstarief. Overall zien wij dat onze inwoners langer thuis blijven wonen en zich zo
zelfstandig mogelijk willen kunnen verplaatsen. Dit verklaart onder andere de toename van de
gehandicaptenparkeerkaarten. Overall zien wij wel dat de te leveren zorg steeds complexer wordt
en dat de overgang tussen Wmo en Wlz en tussen Wmo en de zorgverzekeringswet (zvW) daarbij
niet altijd soepel verloopt. Vanuit de rijksoverheid wordt hier deels op gestuurd, bijvoorbeeld per
januari 2020 op het gebied van hulpmiddelen.
Wij vinden het belangrijk dat de wettelijke verantwoordelijkheid daar wordt neergelegd, waar deze
hoort te liggen. Tegelijkertijd willen wij niet dat onze inwoners tussen wal en schip vallen. Daar zit
een spanningsveld. Een spanningsveld dat wij met onze samenwerkingspartners nader gaan
bespreken.
Wmo maatwerkvoorzieningen

2016

2017

2018

2019

Aantal unieke inwoners

2246

2545

2925

2788

Aantal unieke voorzieningen

3829

4388

5160

4615

Tabel 1: Wmo maatwerkvoorzieningen 2016 t/m 2019

Figuur 1: aantal unieke inwoners per hoofdcategorie
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1.2

Categorieën

Om verder inzicht te geven in de Wmo-voorzieningen waar onze inwoners gebruik van maken en
de ontwikkelingen in dit gebruik maken we onderscheid tussen de volgende categorieën
maatwerkvoorzieningen:


ondersteuning thuis



woonvoorzieningen



vervoer



begeleiding



persoonlijke verzorging



gehandicaptenparkeerkaart



tegemoetkoming meerkosten



verblijf



beschermd wonen en maatschappelijke opvang (nu nog bij centrumgemeente Arnhem
doordecentralisatie per 2021)
1.2.1

Ondersteuning thuis en woonvoorzieningen

Met ingang van 1 januari 2019 werd het abonnementstarief ingevoerd. De
verwachting was dat de invoering van het abonnementstarief zou leiden tot een
toename van het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen, en vooral voor
Ondersteuning thuis. We zien dit terug in een stijging van het aantal inwoneren Ondersteuning
thuis in het eerste en tweede kwartaal 2019. De stijging van het aantal inwoneren dat een
woonvoorziening aanvraagt die in het eerste kwartaal viel te constateren is weer afgenomen, maar
blijft in het tweede kwartaal boven het niveau van 2018.

Grafiek 2: Aantal unieke inwoners Ondersteuning Thuis en woonvoorziening
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1.2.2

Doelgroepenvervoer

Het inrichten van het regionale systeem voor doelgroepenvervoer had
kostenverlaging tot doel. De praktijk wijst anders uit. De kosten zijn voor alle
deelnemende gemeenten hoger dan begroot. Bovendien hebben wij jaarlijks een
stijging gezien van het aantal inwoners dat gebruik maakt van doelgroepenvervoer.
Op het gebied van vraagafhankelijk vervoer Wmo zien we momenteel een lichte daling die
mogelijk het effect is van aangepast beleid (beperking op het gebruik van kilometers). Het is
echter te vroeg om dit als trend te zien. Daartegenover zien we een lichte stijging van het vervoer
Jeugdwet. Wij monitoren deze ontwikkeling en bekijken of wij beperkende maatregelen kunnen
treffen.

Grafiek 3: Aantal unieke inwoners vervoer
1.2.3

Begeleiding

We hebben Hulp bij het Huishouden 1 en 2 per 1 januari 2018 getransformeerd naar
Ondersteuning Thuis Licht, Midden en Zwaar om hierbij de ondersteuning
vraaggerichter in te zetten. Achterliggende gedachte was ook dat hiermee de uitgaven
voor begeleiding zouden afnemen. Dat effect is (nog) niet terug te zien. Dit heeft
onder andere te maken met een toename van de complexiteit van zorg, waardoor
ondersteuning thuis zwaar in de praktijk niet altijd de juiste oplossing kan bieden.
Daar waar dat mogelijk is zetten wij in op ondersteuning thuis zwaar en zien wij in Q1
en Q2 van 2019 ook een lichte toename in het aantal inwoneren. Daarnaast is er over
de jaren heen sprake van een toename van de duurdere begeleidingsvorm:
gespecialiseerde begeleiding. Dit drukt een sterke stempel op het totale uitgaven voor
begeleiding. Wij zetten daarom actief in op de ombuiging van gespecialiseerde
begeleiding naar de lichtere vorm van reguliere begeleiding.

Grafiek 4: Aantal unieke inwoneren begeleiding
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1.2.4

Persoonlijke verzorging

Een daling in de afgelopen jaren is te constateren op het aantal inwoneren persoonlijke
verzorging. Dit heeft te maken met de knip die met de invoering van de nieuwe Wmo
in 2015 is gemaakt tussen persoonlijke verzorging en persoonlijke verpleging.
Na de invoering van de Wmo 2015 waren veel mensen nog geïndiceerd voor persoonlijke
verzorging, terwijl de zorg eigenlijk thuishoorde in de Zorgverzekeringswet. In 2016 en 2017 is
iedereen daarom opnieuw geïndiceerd en hebben veel inwoneren alsnog een indicatie voor
verpleging gekregen.

Grafiek 5: Aantal unieke inwoners persoonlijke verzorging
Algemene voorzieningen
Het budget voor Algemene voorzieningen bestaat uit de volgende onderdelen:


Renkum voor Elkaar



Mantelzorg



Vrijwilligerswerk



Kleine subsidies zoals inloophuis Klein Heidestein Heelsum, Rechtswinkel, Slachtofferhulp,
Hart Veilig, Zonnebloem

Renkum voor Elkaar: wat valt op?
Renkum voor Elkaar is een netwerkorganisatie die inmiddels 2,5 jaar bestaat en de kwaliteit van de
6 individuele organisaties samenbrengt gericht op onze Renkumse samenleving. In de
perspectiefnota en daaropvolgend in de kadernota hebben wij duidelijk omschreven in te zetten op
een verschuiving van maatwerk naar lichtere zorg en algemene voorzieningen.
Hiervoor is nodig dat er goed wordt samengewerkt met het sociaal team, er passende individuele
en collectief vormgegeven ondersteuning als algemene voorziening voorhanden is en dit zo
laagdrempelig mogelijk wordt uitgevoerd. Om hier op de juiste wijze in samenwerking tussen de
gemeente en Renkum voor Elkaar vorm en inhoud aan te kunnen geven, zijn wij met Renkum voor
Elkaar in gesprek gegaan in het kader van de geboden dienstverlening. Wij zijn nog niet op een
punt met elkaar aanbeland dat wij hiervoor gezamenlijk de juiste modus hebben gevonden.
Bij de bestuursrapportage in het voorjaar hebben wij prestatie-indicatoren uit de
halfjaarrapportages van Renkum voor Elkaar gebruikt om de huidige van Renkum voor Elkaar te
kunnen duiden. Wij denken dat deze cijfers te weinig inzicht geven in de prestaties en geboekte
resultaten van Renkum voor Elkaar. Wij onderzoeken daarom samen met Renkum voor Elkaar de
te hanteren wijzen om hun inzet inzichtelijk te maken en hun prestaties te kunnen meten en
nemen deze op in de eerste bestuursrapportage 2020.
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2

Werk en inkomen

2.1

Participatiewet

De uitgaven aan uitkeringen liggen in Renkum structureel hoger dan het door het Rijk aan de
gemeente Renkum toegekende budget BUIG. De reden hiervoor is dat de gemeente aan circa 100
huishoudens meer een uitkering verstrekt dan waar het Rijk bij het vaststellen van de
bijstandsbehoefte van uit gaat. De doelstelling voor de komende jaren is door het vergroten van
uitstroom en het beperken van instroom deze achterstand van 100 huishoudens ten opzichte van
het verdeelmodel in te lopen. We zijn er zeer content mee dat we in 2019 tot op heden beter
scoren dan de onszelf opgelegde doelstelling beoogde; een uitstekend resultaat.

verdeling aantal uitkeringen naar soort per 30 juni
2019
75
45
P-WET

103

Z&K
IOAW
IOAZ
BBZ

527

Figuur 2:bestandsopbouw juni 2019

verdeling aantal uitkeringen naar leefvorm
per 30 juni 2019

99

102

gehuwden
allenstaanden
alleenstaande ouder

486

Figuur 3: Verdeling uitkeringen juni 2019
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Tot en met de eerste twee kwartalen 2019 is het bestand met 7% gedaald ten opzichte van 2018.
Deze daling komt voor het grootste deel voor rekening van uitstroom naar werk en een afnemende
instroom in de uitkering. De verwachting is dat onder invloed van de aantrekkende arbeidsmarkt
deze dalende lijn zich doorzet.

aantal unieke clienten per activiteit
Flankerende kosten tbv
reint
Betaling Kinderopvang
70
89

Kinderopvang aanvulling EB
Betaling
Diagnose/voortraject
Betaling Op weg naar werk

15

Betaling Med. keuring ec.
5

10

13
17
60

1

Loonkostensubsidie
reintegratie
Cursus/scholing, etc.
(derden)
activerend werk wmo

Figuur 4: Unieke inwoners
Het is de ambitie in Renkum dat inwoners naar vermogen participeren. Op basis van de
bestuursopdracht Werk & Inkomen verwachten we in 2019 en 2020 meer mensen duurzaam aan
het werk te helpen.
De arbeidsparticipatie binnen het Renkumse bestand ligt hoger dan het landelijke gemiddelde:
12% van de Renkumse uitkeringsgerechtigden heeft parttime inkomsten uit arbeid. Het landelijk
gemiddelde aan parttime inkomsten is 8,9% (Bron: Divosa factsheet Parttime werk in de bijstand,
2019).

Als werk niet mogelijk is, ondersteunen we onze inwoners met maatschappelijke participatie als
vrijwilligerswerk en activerend werk. Waar inwoners naar vermogen participeren benaderen wij hen
vanuit re-integratie regelluw. Wij leggen hen dan geen actieve arbeidsverplichting op. Deze
verschuiving is ook onderdeel van de bestuursopdracht Werk & Inkomen.
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2.2

Minima
2

aantal unieke inwoneren per soort BB t/m juni 2019
35
18

14

1

6

directe levensbehoeften
voorzieningen voor het huishouden

144

voorzieningen voor wonen
voorzieningen voor opvang
kosten uit maatschappelijke zorg
financiële transacties
uitstroombevordering

7

medische dienstverlening

7
248

individuele inkomenstoeslag
individuele studietoeslag

2.3

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeente Renkum is sinds 2018 zelf verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van 83 Wswmedewerkers (73 fte). Procentueel gezien heeft 21% een beschutte werkplek binnen Activerend
werk, 74% is gedetacheerd bij een werkgever, waaronder ook bij de team Beheer openbare
ruimten, 6% is rechtstreeks in dienst bij een werkgever.

Figuur 6: Werkplekken WSW
De lasten van naar verwachting € 2.840.000 in 2019 worden grotendeels voldaan uit de
rijksbijdrage Wsw en de opbrengsten uit de detachering. Het eventuele tekort op de exploitatie
wordt gedekt uit de reserve SD.

2.4

Minima

In het tweede en derde kwartaal van 2019 heeft evaluatie van het minimabeleid plaatsgevonden.
De samenvatting van de uitkomsten zijn inmiddels met de gemeenteraad gedeeld. Het onderzoek
geeft uitgebreide informatie over onder andere het bereik van de minimaregelingen, het financieel
effect voor inkomensgroepen en de behoeften van gebruikers. Het vormt de basis voor het nieuw
te ontwikkelen minimabeleid.
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3

Jeugd

3.1

Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp

In de eerste bestuursrapportage 2019 was een stijging te zien in de jaren 2016-2018 een stijging
van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp. In onderstaande tabel (tabel 7) is het
aantal unieke inwoners dat gebruik maakt van hulp vanuit de Jeugdwet weergegeven. Unieke
inwoners wil zeggen: het totaal aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een jeugdhulpvoorziening,
ongeacht het aantal voorzieningen waarvan hij/zij gebruik maakt.
Dit zijn jeugdigen waarvan een indicatie voor jeugdhulp verwerkt is in onze systemen. In
onderstaande tabel is te zien dat het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt in het eerste half
jaar van 2019 991 is. Het is dan ook duidelijk dat het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp in
2019 hoger zal zijn dan in 2016 en 2017.
We weten aan de hand van deze cijfers nog niet of het totaal aantal jeugdigen dat gebruik maakt
van jeugdhulp in 2019 hoger zal zijn dan in 2018. De indicaties van jeugdigen kunnen namelijk
over meerdere periodes doorlopen. De indicatie voor hulp die een jeugdige bijvoorbeeld in het
eerste half jaar van 2019 heeft gekregen, kan ook in het tweede half jaar van 2019 doorlopen.
Omdat het in dat geval over dezelfde inwoner gaat, zal het aantal unieke inwoners dan niet verder
toenemen. Daarnaast zullen er ook indicaties stoppen en zullen er nieuwe indicaties bij komen.
Kortom, we kunnen begin 2020 betrouwbare uitspraken doen of het aantal jeugdigen met
jeugdhulp toegenomen is in 2019.
2016

2017

2018

2019

7144

7155

7072

6933

ZIN

715

906

1034

949

PGB

83

75

48

42

Totaal jeugdhulp

798

981

1083

991

Jeugdigen 0-23
jaar

Tabel 7: Het aantal jeugdigen en het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in 2016,
2017, 2018 en het eerste half jaar van 2019. Deze cijfers wijken licht af van de vorige rapportage,
wat te maken heeft met indicaties van 2018 die nog niet verwerkt waren en de ‘teldatum’. Veel
trajecten lopen door; simpelweg het aantal verdubbelen om het jaarcijfer te prognosticeren is dus
onjuist.
In bovenstaande tabel is tevens te zien dat in tegenstelling tot Zorg In Natura, het aantal
jeugdigen met een pgb afneemt. We weten op dit moment nog niet of deze trend zich doorzet in
2019. We weten niet precies hoe het kan dat het aantal pgb’s afneemt. Mogelijk heeft het ermee te
maken dat er in de loop der jaren meer zorgaanbieders zijn gekomen die zich gecontracteerd
hebben en waardoor het aanbod in zorg in natura in de meeste gevallen toereind is. Daarnaast zijn
we in de praktijk meer geen sturen op het budgethouderschap. Kan een inwoner een pgb beheren?
Hier zijn voorwaarden aan gebonden.
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3.2

Verdeling voorzieningen jeugdhulp en kosten

Gezien de stijgingen van het jeugdhulpgebruik en de kosten de afgelopen jaren, is het interessant
te bekijken welke vorm van jeugdhulp het meeste ingezet wordt en welke vorm van jeugdhulp het
meest kostbaar is voor de gemeente Renkum. In deze rapportage maken we onderscheid tussen de
volgende hoofdcategorieën jeugdhulp: gezinsondersteuning kinderopvang, GGZ, Jeugd en
Veiligheid en Jeugdhulp (ambulant).

Aantal inwoneren per hoofdcategorie

Figuur 7: Aantal inwoners per categorie (hoofdgroep)

In figuur 7 is te zien dat de categorie Jeugdhulp (Ambulant) tot nu toe in 2019 veruit het meest
ingezet werd. Ook in 2018 werd deze categorie hulp het meeste ingezet. Ambulante jeugdhulp is
hulp die op een andere plek dan de locatie van de aanbieder plaatsvindt, bijvoorbeeld thuis of op
school.
Daarna volgt de categorie GGZ, waarvan het product Jeugd-GZZ behandeling specialistisch het
meeste inzet wordt. Dit product behelst de behandeling van een psychische aandoening volgens de
DSM. Het gaat bij dit product echter om basis GGZ en niet om hoog-specialistische GGZ. Ook dit
komt overeen met 2018.
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Kostenverhouding voorzieningen

Figuur 8: Verplichtingen per categorie
Hoewel Jeugdhulp (ambulant) tot nu toe het meeste ingezet werd in 2019, zijn de kosten voor deze
vorm van hulp niet het hoogst. In figuur 8 is te zien dat de categorieën GGZ en Jeugd- en
veiligheid het meeste kosten. Verklaring hiervoor is dat de voorzieningen binnen deze categorieën
zwaarder en duurder zijn dan de voorzieningen binnen de categorie ambulante jeugdhulp.

3.3

Ontwikkelingen per categorie hulp

Naast de verdeling van de aantallen en de kosten, is het tevens interessant om per categorie te
bekijken wat de ontwikkelingen zijn wat betreft het aantal unieke inwoners. Door beëindiging van
diagnose combinaties (DBC’s) en versimpeling van producten, is het moeilijk exacte trends over de
jaren heen te geven. Echter wordt er toch per categorie een globaal beeld van de ontwikkelingen
geschetst en kunnen de kwartalen binnen 2018 en 2019 wel met elkaar vergeleken worden.
De gegevens van 2019 betreffende de eerste 2 kwartalen, maar kunnen nog wat wijzigen. Mogelijk
zijn er bijvoorbeeld bepaalde indicaties nog niet verwerkt in het systeem, die er later nog bij
komen.
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Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang
In 2018 is de nieuwe voorziening gezinsondersteuning kinderopvang van start
gegaan. In onderstaande tabel is te zien dat de inzet van de voorziening in de
eerste drie kwartalen van 2018 toeneemt. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat
de voorziening de oude voorziening Sociaal Medische Indicatie vervangt. Mogelijk
liepen er nog Sociaal Medische Indicaties door tot 2018, waardoor er begin 2018 minder
voorzieningen gezinsondersteuning kinderopvang ingezet werden.
Vanaf kwartaal 4 van 2018 lijkt er juist een daling te zijn in het aantal voorzieningen. Het lijkt erop
dat er indicaties voor kinderen afgelopen zijn en er geen nieuwe indicaties bijgekomen zijn. Uit
informatie van onze backoffice blijkt wel dat het aantal voorzieningen in onderstaande tabel
waarschijnlijk iets zal toenemen, omdat er enkele indicaties zijn die nog niet verwerkt zijn. De
daling van het aantal voorzieningen zal dan ook minder groot zijn dan in onderstaande grafiek te
zien is.
De verklaring voor het afnemende aantal voorzieningen is mogelijk dat er in eerste instantie
voorzieningen doorgezet vanuit de oude regeling, die daarna afliepen. Een andere mogelijkheid is
dat de voorziening niet helemaal meer op de voorgrond staat bij nieuwe casussen.

Grafiek 7: aantal unieke inwoners Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang

GGZ
GGZ-voorzieningen worden ingezet voor kinderen en jongeren waarbij een
vermoeden of sprake is van een psychische stoornis. In 2018 waren er 408
jeugdigen in de gemeente Renkum die gebruik maakten van een voorziening in de
categorie GGZ. Er werden in totaal 749 voorzieningen ingezet. Opvallend is dat het
aantal voorzieningen bijna twee keer zo hoog is als het aantal “unieke inwoners”. Dit is te
verklaren door de knip tussen diagnose en behandeling die bij het beëindigen van de DBC
systematiek 31 december 2017 is ontstaan. Daardoor valt één combinatie uiteen in minimaal 2
componenten.
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Grafiek 8: Aantal unieke inwoners GGZ
In 2018 en de eerst helft van 2019 lijkt het aantal unieke inwoners ongeveer gelijk verdeeld te zijn
over de kwartalen. De aantallen schommelen steeds een beetje, wat te verklaren is door in- en
uitstroom. Aan de hand van de bovenstaande cijfers zijn er op dit moment geen opvallende trends
te zien. Om de aantallen verder te duiden is meer informatie nodig zoals de verwijzer die de
inwoner naar de voorziening verwijst, het aantal voorzieningen geduid naar op- en afschalen. Om
dit verder te duiden, blijven we in gesprek met het sociaal team en externe verwijzers.

Jeugd en veiligheid
Onder jeugd en veiligheid valt onder andere pleegzorg en voogdij. De voogdij binnen
onze gemeente is voor het grootste deel niet uit onze gemeente afkomstig (Pluryn)
maar brengt wel hoge kosten voor een relatief laag aantal inwoners met zich mee.
Landelijk en regionaal zien we op het gebied van veiligheid een afname in het aantal onder
toezichtstellingen terwijl er anderzijds sprake is van een lichte toename in kinderen die onder
voogdij worden geplaatst en in verblijf komen.

Jeugdhulp (ambulant)
Ambulante jeugdhulp is hulp die binnen het gezin geboden wordt. Deze hulp is voor
kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden en
het opgroeien. Hoewel er nog geen exacte totale aantallen ambulante hulp genoemd
kunnen worden, lijkt op basis van bestudering van de verschillende vormen ambulante hulp, dat er
vanaf het eerste kwartaal 2018 een toename in de verschillende vormen van ambulante
ondersteuning is. In de eerste twee kwartalen van 2019 lijkt deze stijging zich door te zetten.
Dit zou met verschillende zaken te maken kunnen hebben: enerzijds zou het kunnen dat er eerder
gesignaleerd wordt, waardoor er eerder ambulante ondersteuning ingezet wordt, anderzijds zou
het kunnen dat ouders eerder een opvoedvraag hebben/een ondersteuningsvraag rondom het
gedrag van hun kind. Ook zou ambulante ondersteuning substitutie kunnen zijn voor zwaardere
vormen van hulp.
We zien op basis van gesprekken met het sociaal team en verwijzers dat de
(v)echtscheidingsproblematiek toeneemt en de lokale toegang meer benaderd wordt voor
ondersteuning rondom het opgroeien/opvoeden van hun kind. Mogelijk wordt er, gezien wij weinig
collectieve en/of algemene voorzieningen hebben die zich richten op opgroei/opvoedvraagstukken,
eerder een maatwerkvoorziening ingezet omdat er geen andere passende (en lichtere) vorm van
hulp is. Door de collectieve- en algemene voorzieningen te versterken (actie in de kadernota),
hopen we dan ook dat hier in de toekomst minder maatwerk voor nodig is. Om de stijging van de
ambulante jeugdhulp verder te verklaren en erachter te komen met welke opgroei- en
opvoedvraagstukken jeugdigen en ouders precies te maken hebben, blijven wij in gesprek met ons
Sociaal Team en onze partners.
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