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1 Inleiding 

 
Voor u ligt de rapportage van de maand juni. De aangeleverde informatie van de zorginstellingen en 
de WBW gemeenten heeft als basis gediend voor deze rapportage. Met behulp van deze rapportage 
trachten we de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen binnen de jeugdzorg in kaart te brengen. De 
herziene regionale werkbegroting is als financieel startpunt gebruikt. De door de regionale werkgroep 
‘sturen en verantwoorden’ opgestelde financiële indicatoren worden gebruikt om financiële analyses te 
maken. Deze analyses gebruiken we om tijdig en adequaat te anticiperen op de (financiële) 
ontwikkelingen.  
 
Voordat we ingaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen over de eerste zes maanden 
benadrukken we dat het op onderdelen nu nog te vroeg is harde conclusies te verbinden aan de 
cijfers. Zo is het nog te vroeg om onderscheid te maken tussen zaken die een tijdelijk karakter hebben 
en die structureel van aard zijn. Ook hebben niet alle zorgverleners en gemeenten hun gegevens 
aangeleverd. Op de onderdelen Jeugdzorg Plus, Landelijke Transitie arrangement en Pgb is de 
aangeleverde informatie te beperkt om degelijke analyse te verrichten. We onderschrijven wel dat er 
ten aanzien van het RTA een trend ontstaat. Deze begint zich ook voor te doen bij de overige 
aanbieders. Bij JB en JR is er duidelijk verloop in het aantal en het soort cases waar te nemen. 
 
In deze rapportage stellen we voor om de vastgestelde werkbegroting te wijzigen  conform 
bijgevoegde herziene werkbegroting, waarin onder andere de uitkomsten van de meicirculaire 2015 
en de uitname Wet Langdurige Zorg is verwerkt. Het onderdeel Verrekenen en Verzekeren wordt in 
deze rapportage verder aangescherpt. Ook wordt nadrukkelijker stilgestaan bij de situatie 
“overproductie boven de 105%”. 
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2 Managementinformatie 

Met behulp van de beschikbare informatie concluderen we over de eerste zes maanden dat: 
1) het zorggebruik bij het Regionale Transitiearrangement (RTA-partners) wisselend is. Uit de 

analyse blijkt dat  Amarant en Juzt over de 105%-productiewaarde zitten. Bij Juzt bedraagt de 
overproductie € 213.000,- (4%). Bij Amarant is dit € 341.000,- (16%).  

2) de tarieven van Juzt sluiten niet aan bij de overeengekomen tarieven. We hebben Juzt gevraagd 
om deze te laten toetsen door hun accountant. De planning is dat in september de controle 
afgerond is (inclusief de review door een onafhankelijke accountant).  

3) de Viersprong, GGZ WNB, GGZ Breburg en SDW leveren op dit moment minder tot beduidend 
minder dan de 96% budgetafspraken, variërend tussen 65% en 90%. 

4) uit cijfers van de Koraalgroep blijkt dat de productie sterk achterblijft (ongeveer 35%). Gezien deze 
ontwikkeling wordt met de Koraalgroep momenteel gewerkt aan aanvullende afspraken. 
Vooruitlopend hierop is er een betalingsstop afgegeven op de maandelijkse voorschotten. De 
nadere afspraken houden in dat er gewerkt zal worden aan betere doorverwijzing en 
restitutiebudget voor niet geleverde zorg. Verder adviseren wij om de kosten evenwichtiger over 
de WBW-gemeenten te verdelen. Bij de adviezen wordt hier nader op ingegaan. 

5) de doorverwijzing naar de RTA-partners wisselend is. Er is een aantal gemeenten dat gemiddeld 
genomen meer of anders doorverwijst naar het RTA. Zo valt ons op dat gemeenten Halderberge, 
Moerdijk, Rucphen en Zundert meer of anders dan gemiddeld doorverwijzen naar Juzt 
(overproductie is meer dan 130%). Bij Amarant doet zich deze ontwikkeling voor bij de gemeenten 
Roosendaal, Steenbergen en Zundert (overproductie is meer dan 150% ). Een andere mogelijke 
verklaring voor deze grote afwijkingen kan zijn dat de budgetten gebaseerd op historische 
uitgaven uit 2012 niet goed aansluiten bij de huidige situatie. Dit kan erop duiden dat er bij deze 
instellingen veel meer dan gemiddeld of duurdere cliënten zijn ondergebracht uit zorgcontinuïteit. 
Deze gemeenten kunnen hier bij de herindicatie op anticiperen. 

6) met de aanbieders is afgesproken dat zij hooguit een maand voorafgaande aan de maand waar 
de rapportage betrekking op heeft kunnen wijzigingen (maximale correctie is 5%). Alle eerdere 
maanden worden bevroren.  

7) zorgverlening door overige aanbieders – naar huidige inzichten en op basis van nog wat 
onzekerheden – minder is dan het geraamde budget. Op dit moment ligt het percentage op circa 
50% van het budget (onderproductie van ca. €2,5 miljoen). De cijfers op dit onderdeel zijn om 
twee redenen onzeker: er is nog geen goed beeld van zorgaanbieders die wel zorg leveren, maar 
nog niet hebben gedeclareerd of gerapporteerd en we krijgen signalen van de aanbieders dat ze 
hun trajecten opbouwen. Dit wil zeggen dat naarmate het traject verder is de kosten ook  kunnen 
toenemen. Dit blijkt ook uit de prognose wat een aantal aanbieders afgeeft voor oktober, 
november en december. In deze maanden is op basis van hun prognoses een behoorlijke stijging 
waar te nemen.  

8) de informatie over PGB-gebruik nog niet stabiel is. Uit de beperkte informatie maken we op dat 
het PGB-gebruik schommelt tussen 15% en 20% (o.b.v. totaal aantal zorgtrajecten).  In financiële 
zin liggen de uitgaven net boven 86% van het budget. Hier is een sterk voorbehoud op zijn plaats 
omdat de cijfers nog onvolledig zijn om hier harde conclusies aan te verbinden.   

9) in lijn met verloop bij het PGB geldt hetzelfde voor de uitgaven in het kader van het LTA. Hier 
blijven de uitgaven nog sterker achter. We streven ernaar om bij de volgende rapportage 
uitgebreider over het LTA te rapporteren. De basis hiervoor is de rapportage vanuit de VNG die 
heeft aangegeven met een verbeterde versie te komen.  

10) de financiële afwikkeling van overproductie bij het RTA op verschillende manieren ingevuld kan 
worden. Bij het onderdeel verrekenen en verzekeren wordt hier nader op ingegaan. 

11) het aantal cases bij JB/JR bij bureau jeugdzorg een dalende trend laat zien. De onderproductie tot 
nu toe bedraagt €165.000,-. Deze ontwikkeling doet zich ook voor bij de William Schrikker groep 
(€200.000,-) en Leger Des Heils (afname is 30%)  

12) de zorgprofielen 3
1
, 6

2
, 10

3
 en 13

4
 meer dan gemiddeld voorkomen. 

                                                      
1 Zorgprofiel 3: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedvaardigheden.  

2 Zorgprofiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch).  

3 Zorgprofiel 10: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie
. 

4 Zorgprofiel 13: Jeugdigen met een noodzaak tot uithuisplaatsing  
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13) de informatie ten aanzien van JeugdzorgPlus kwalitatiever is t.o.v. de vorige rapportage, maar nog 
steeds niet volledig is. Op dit moment wil Juzt geen gehoor geven aan het verzoek om inzicht te 
geven in het zorggebruik op dit onderdeel bij Juzt. Zij schermen af met bovenregionale afspraken 
en de privacywetgeving. Aangezien de aanlevering op dit onderdeel bovenregionaal is 
georganiseerd en de kwaliteit ervan tot nu toe te wensen overlaat, heeft de gemeente Den Bosch 
namens de regio Zuid het initiatief genomen om meer informatie te krijgen over het zorggebruik. 

14) gemeente Bergen op Zoom budgettair een positieve lijn vertoont. Over de hele linie (ook bij 
jeugdbescherming en jeugdreclassering) is er sprake van onderbesteding. 

 

2.1 Verloop zorg in natura  
De onderstaande cijfers moeten in beginsel op regioniveau geïnterpreteerd worden en dienen ook in 
het perspectief geplaatst te worden dat er aannames zijn gedaan, die  gebaseerd waren op informatie 
uit 2012. 
 
Groen betekent onderproductie en houdt in dat er nog ruimte is om cliënten naar de betreffende 
instelling te sturen. Rood staat voor overproductie wat inhoudt dat we hier bij de doorverwijzing extra 
aandacht aan moeten schenken door waar mogelijk door te verwijzen naar onderproducerende RTA-
partners 
 
Risico’s ten aanzien van het RTA zijn:  de overproductie bij Juzt en Amarant is op dit moment circa €554.000,-., Als deze lijn zich 

voortzet – zeker bij Amarant- zal de overproductie bij deze twee instellingen uitkomen tussen 
€ 1,5 miljoen tot €2,0 miljoen.  de onderproductie bij GGZ-instellingen, SDW, de Koraalgroep en de Viersprong is op dit 
moment circa  €1,9 miljoen. Deze zal bij ongewijzigde omstandigheden uitkomen ruim € 3,7 
miljoen.  

 
Kansen kostenreductie  In de gemeentelijke toegangen cjg’s meer en eerder door te verwijzen naar SDW, GGZ WNB, 

GGZ Breburg en de Viersprong in plaats van Amarant en Juzt of vrijgevestigde aanbieders. 
 
Risico’s ten aanzien van de gepresenteerde cijfers van de  overige aanbieders is dat niet alle 
aanbieders een opgave hebben gedaan en de verwachting is dat sprake is van hogere 
einddeclaraties.  
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Bergen op Zoom 215 95.230€        148.406€       3 41.177€      256 262.477€     
Etten-Leur 134 273.488€      10.631€         86 -61.759€    34 -50.924€      
Halderberge 87 -238.252€     25.474€         7 -31.578€    85 -24.029€      
Moerdijk 122 -244.824€     -8.688€          34 127.468€    59 15.456€       
Roosendaal 286 503.358€      50.247€         11 148.877€    297 18.019€       
Rucphen 69 -142.880€     -17.137€        5 17.026€      59 95.469€       
Steenbergen 68 -22.866€       3.262€           2 -43.408€    93 90.509€       
Woensdrecht 69 71.054€        12.245€         1 17.437€      90 -17.199€      
Zundert 66 -507.589€     -7.421€          33 -71.665€    4 28.037€       
Totaal 1.116           -213.280€     -                   217.020€       182              143.575€    975             417.815€      
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Bergen op Zoom 19 229.472€      87 128.996€       3 301.128€    234             311.230€     
Etten-Leur 40 114.214€      15 -18.346€        88.975€      270             254.099€     
Halderberge 12 -19.715€       28 -24.318€        2 10.470€      180             194.095€     
Moerdijk 20 -19.559€       19 72.072€         2 -35.145€    258             268.912€     
Roosendaal 55 -442.364€     132 59.898€         2 -38.866€    515             575.926€     
Rucphen 7 37.988€        16 245.540€       -€           123             335.389€     
Steenbergen 9 -80.513€       25 196.744€       1 44.006€      97               91.000€       
Woensdrecht 7 -21.761€       24 17.084€         2 54.995€      97               237.884€     
Zundert 14 -138.988€     7 -14.790€        1 -5.286€      93               283.471€     
Totaal 183 -341.227€     353 662.882€       13 420.277€    1867 2.552.004€  

Totaal aantallen 1299 353                   195              450.450      2842

Totaal saldi 1.299€         -554.507€     353€                 879.902€       195€            563.852€    2.842€        2.969.819€  
Totaal saldi excl. Lumpsum -554.507€     2.552.004€   
Risico's Tot en met juni Doorkijk over 2015

Overproductie Juzt en Amarant -554.507€     -€ . .  a  -€ . .
Onderproductie RTA 1.861.569     3.723.139      

 
* Gegevens GGZ WNB zijn afgeleid van het aantal trajecten. 
* Gegevens van de Viersprong nog niet stabiel zijn. 
# inschatting volgens GGZ WNB 
## Er zullen nadere afspraken gemaakt gaan worden, tevens wordt voorgesteld om de verdeling per gemeente te 
wijzigingen. 
Het aantal cliënten in de regio WBW-is naar huidige inzichten 4802. 

 

2.2 Verloop PGB en LTA 
 
Uit de gemeentelijke informatie blijkt dat de uitgaven op deze onderdelen op dit moment nog geen 
goed beeld geven van het werkelijke verloop. Tevens merken we op dat niet alle gemeenten 
gegevens hebben aangeleverd. In geval dat de gegevens ontbreken, gaan we uit van het geraamde 
bedrag. 

Soort voorziening

PGB-budget t.m. 

juni

PGB  uitgave 

volgens 

fin.administratie Verschil Pgb %-verloop

LTA-budget 

t.m. juni

LTA uitgave 

volgens 

fin.administratie Verschil Pgb

%-

verloop

Bergen op Zoom*** 1.616.821                  980.000                       636.821€               61% 311.704€               114€                           311.590€         0%

Etten-Leur* 633.930                     401.667                       232.263€               63% 154.848€               -€                            154.848€         0%

Halderberge*/# 470.890                     270.850                       200.040€               58% 78.022€                 78.022€                      -€                100%

Moerdijk## 739.889                     739.889                       -€                      100% 133.287€               133.287€                    -€                100%

Roosendaal** 3.351.516                  3.605.545                    -254.029€             108% 416.420€               211.000€                    205.420€         51%

Rucphen 364.608                     363.000                       1.608€                   100% 72.805€                 61.625€                      11.180€           85%

Steenbergen* 599.895                     314.000                       285.895€               52% 74.754€                 3.400€                        71.354€           5%

Woensdrecht 433.539                     325.000                       108.538€               75% 81.549€                 49.502€                      32.047€           61%

Zundert## 341.058                     341.058                       -0€                        100% 79.892€                 79.892€                      -€                100%

Totaal 8.552.146                    7.341.009                    1.211.136              86% 1.403.282              616.842                      786.440           44%

* gegevens mei

** pgb : Jaarbudget

*** geen w ijziging t.o.v. mei

# veel onzekerheden

## geen aanlevering  
 
 
 



 
12 

2.3 Verloop JB/JR  
Zoals in de managementsamenvatting is aangegeven, is er sprake van een dalende trend op dit 
onderdeel. Zowel in aantallen als in de uitgaven. De onderproductie bij WSG en Leger des Heils wordt 
aan het einde van het jaar afgerekend. Dit geldt niet voor BJZ. Ook de Drangmaatregelen nemen 
vanaf januari structureel af.  
 
Overzicht Willam Schrikker Groep 

Saldo = geraamd 

budget -/- 

realisatie

Saldo  Ots < 1 

jaar Saldo Ots > 1 jaar Saldo Voogdij

Saldo 

Jeugdreclasseringr

egulier*

Saldo  ITB 

Criem

Saldo  GBM 

begeleiding

Saldo 

Samenloop/ 

dubbele 

maatregel

Saldo  JR 

overige Saldo Totaal

Bergen op Zoom 24.843         78.732                  9.815               64.301               3.100        -          2.162        10.800    193.753             

Etten-Leur 17.022-         26.442                  19.631-             5.303                -            1.323-       998          6.300     1.067                  

Halderberge 47.595         40.339                  29.446-             11.932-               -            -          1.663        -         48.219                

Moerdijk 4.281-           12.729                  11.997             9.944                -            -          -           -         30.388                

Roosendaal 87.100-         28.176                  37.080             10.606               3.765        1.323       2.661        -         3.487-                  

Rucphen 8.831-           1.947                    545-                  7.955-                -            -          1.996        -         13.388-                

Steenbergen 21.572-         12.317-                  4.362               1.989                4.100        -          -           -         23.438-                

Woensdrecht 12.101         6.094-                    9.815-               1.989-                -            -          832          -         4.965-                  

Zundert 10.281         36.324-                  545-                  6.629                -            -          -           -         19.959-                

Totaal 43.985-         133.631                 3.272               76.896               10.965       -          10.311      17.100    208.190              
 
Overzicht BJZ 

Gemeente Gemiddeld aRealisatie t/m juBudget Productieresultaat

Bergen op Zoom 86              609.454           716.974           85% 107.520       

Etten-Leur 53              379.129           492.978           77% 113.849       

Halderberge 41              278.931           312.593           89% 33.662          

Moerdijk 56              360.654           417.194           86% 56.540          

Roosendaal 145            1.040.568       864.031           120% -176.537      

Rucphen 34              234.797           207.552           113% -27.244        

Steenbergen 40              263.014           251.054           105% -11.960        

Woensdrecht 30              194.631           229.660           85% 35.029          

Zundert 29              186.703           223.996           83% 37.293          

Eindtotaal 514            3.547.880       3.716.032        95% 168.152        



 

2.4 Wijziging werkbegroting en verrekenen en verzekeren 
 

2.4.1 Wijziging werkbegroting 

Zoals in de vorige rapportage is aangegeven, wordt in deze rapportage voorgesteld om de werkbegroting aan te passen volgens de onderstaande punten:  bijstelling inkomsten o.b.v. junicirculaire 2015 (o.a. uitname WLZ),  aanpassing budgetten i.v.m. uitname WLZ en toevoegen Koraalgroep,  herziening budgetten overige aanbieders en pgb,  aanpassing inkomsten gerelateerde budgetten. 
 
De Wlz-uitname is verwerkt op basis van cijfers van SDW en cijfers van het Rijk omtrent de aantallen en het zorggebruik van de Wlz-indiceerbaren. In 
beginsel gingen we er vanuit dat een groter deel van de uitname bij Amarant gehaald zou worden, maar na diverse controles komt Amarant tot conclusie dat 
zij in hun systeem bij zowel de uitvraag omtrent de omzet –waarop de budgetafspraken zijn gebaseerd- als in de maandelijkse rapportages de Wlz-
indiceerbaren buiten beschouwing hebben gelaten. Dit houdt in dat een deel van de Wlz uitname gehaald moet worden bij de overige aanbieders cq het pgb-
budget. Gezien de overrealisatie bij Amarant tot nu toe is dit op zich een gunstige uitkomst. Dit betekent dat 9% extra productie over een hogere bedrag wordt 
geleverd. 
 

Op basis van cijfers van SDW en de aantallen van het Rijk komen we tot onderstaande verdeling. Deze is ook zo verwerkt in de herziene werkbegroting 

Gemeente Aandeel Pgb Aandeel Zinuitname WLZ PGB Zin SDW Overige aanbieders

Bergen op Zoom 49% 51% 504.259€      247.359€     256.901€     171.467-€     85.434€                  
Etten-Leur 20% 80% 271.765€      54.568€       217.196€     51.501-€       165.695€                 
Halderberge 48% 52% 222.677€      106.863€     115.814€     49.006-€       66.808€                  
Moerdijk 50% 50% 364.513€      183.222€     181.291€     189.585-€     8.294-€                    
Roosendaal 34% 66% 784.929€      267.484€     517.445€     524.828-€     7.382-€                    
Rucphen 34% 66% 147.604€      49.785€       97.819€       78.862-€       18.957€                  
Steenbergen 29% 71% 210.792€      61.251€       149.541€     51.697-€       97.844€                  
Woensdrecht 72% 28% 188.020€      135.923€     52.097€       28.891-€       23.205€                  
Zundert 42% 58% 75.848€        31.884€       43.964€       43.964€                  

41% 59% 2.770.407€    1.138.338€  1.632.068€  1.145.836-€  486.233€                  
 
 
 
 
 



 

2.4.2 verrekenen en verzekeren 

 Ten opzichte van de vorige opgave wordt in deze opgave het model van Verrekenen en verzekeren aangescherpt door: 
o uit te gaan van de herziene werkbegroting, 
o de geraamde tekort/overschotten in de analyse mee te nemen, 
o de verdeling saldi RTA aan te scherpen,  Het onderdeel verzekeren aan te passen aan het verloop tot nu toe,   De opstelling is gemaakt met de nodige aannames,  Waar geen bedragen zijn opgenomen, gaan wij er gemakshalve vanuit dat het budget kaderstellend is en dat er dus geen sprake is van een 

overschrijding. Uitzondering hierop is het Pgb en het LTA. Deze hebben we buiten beschouwing gelaten, omdat de informatie hierover nog niet stabiel 
is.  Een element wat in het verrekenen en verzekeren een rol speelt, is hoe om te gaan met de overproductie bij de RTA-partners. De uiteindelijk te 
volgen lijn zal afhankelijk zijn van het advies van de werkgroep financiën en de keuze die gemaakt zal worden. Bij overproductie boven 105% 
productiewaarde kan de verrekening op verschillende manieren zijn uitwerking krijgen nl; 

1. Na iedere geval boven 105%  afzonderlijk afrekenen, 
2. “De veroorzaker” betaalt. Dit houdt in dat degene aan wie de overschrijding is toe te schrijven, verantwoordelijk is voor de overschrijding, 
3. Variant 2 met dien verstande dat er ook gekeken wordt naar het verloop over de hele linie bij het RTA, 
4. Overschrijding gezamenlijk verdelen o.b.v. aandeel omzet of aandeel jeugdigen. 

 
Om een beeld te geven van de uitkomsten van de verschillende varianten zijn varianten 2 tot met 4 uitgewerkt in het model van Verrekenen en verzekeren. 
Variant 1 is op voorhand moeilijk in te schatten en zal per situatie bekeken moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Variant 2: RTA verdelen o.b.v. “De veroorzaker” betaalt (per geval bekeken) 
Onderdeel Verrekenen en 

Verzekeren

0) Saldo Herziene 

werkbegroting
1) Toegang en uitvoering2) Vaste Budget afspraken 3) Open einde niet beïnvloedbaar

Gemeente
Saldo herziene 

werkbegroting

Saldo herziene 

werkbegroting 1e 

halfjaar

Saldo toegang en 

uitvoeringskosten

Saldo RTA (tekort tot 

nadere bepaling o.b.v. 

jeugdigen verdeeld)

Saldo JZ Plus Saldo AMHK Saldo Drang
Saldo 

Expertteam

Saldo 

KrachtKollec

tief

Saldo LWI (JB/JR) Saldo BJZ
Saldo LTA 

Zorgcont. (42%)

Saldo PGB 

zorgcont. 

(82%)

Saldo 

Overige 

aanbieder 

Zorgcont. 

(42%)

Bergen op Zoom -€ . -€ . -€                                       -€                                          -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 193.753€                     -                           -€               113.019€      
Etten-Leur -€ . -€ . -€                                       -€                                          -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 1.067€                          -                           -€               97.541€        
Halderberge -€ . -€ . -€                                       -53.247€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 48.219€                        -                           -€               84.216€        
Moerdijk -€ . -€ . -€                                       -54.386€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 30.388€                        -                           -€               81.101€        
Roosendaal -€ . -€ . -€                                       -208.807€                               -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -3.487€                        -                           -€               194.420€      
Rucphen -€ . -€ . -€                                       -26.352€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -13.388€                      -                           -€               111.648€      
Steenbergen -€ . -€ . -€                                       -42.222€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -23.438€                      -                           -€               48.387€        
Woensdrecht -€ . -€ . -€                                       -10.272€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -4.965€                        -                           -€               74.946€        
Zundert € . € . -€                                       -159.222€                               -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -19.959€                      -                           -€               107.522€      

-€ . . -€ . € -€ . € € € € € € . € € € € .

4) Open einde wel beïnvloedbaar

Verrekenen 

en 

Verzekeren

Gemeente Saldo LTA nieuw (58%) Saldo PGB nieuw (18%)
Saldo Overige 

aanbieder nieuw (58%)

Resultaat 

2015

10% te 

verzekeren 

bedrag

Bijstand WBW Verevening
Saldo na 

V&V

Bergen op Zoom € € € . € . € . € -€ . € .
Etten-Leur € € € . € . € . € -€ . € .
Halderberge € € € . € . € . € -€ . € .
Moerdijk € € € . -€ . € . -€ . -€ . -€ .
Roosendaal € € € . € . € . € -€ . € .
Rucphen € € € . € . € . € -€ . € .
Steenbergen € € € . -€ . -€ . -€ . -€ . -€ .
Woensdrecht € € € . € . € . € -€ . € .
Zundert € € € . € . € . € -€ . € .

€ € € . . € . . € . -€ . -€ . € . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Variant 3: RTA verdelen o.b.v. “De veroorzaker” betaalt (op totaal RTA bekeken) 
Onderdeel Verrekenen en 

Verzekeren

0) Saldo Herziene 

werkbegroting
1) Toegang en uitvoering2) Vaste Budget afspraken 3) Open einde niet beïnvloedbaar

Gemeente
Saldo herziene 

werkbegroting

Saldo herziene 

werkbegroting 1e 

halfjaar

Saldo toegang en 

uitvoeringskosten

Saldo RTA (tekort tot 

nadere bepaling o.b.v. 

jeugdigen verdeeld)

Saldo JZ Plus Saldo AMHK Saldo Drang
Saldo 

Expertteam

Saldo 

KrachtKollec

tief

Saldo LWI (JB/JR) Saldo BJZ
Saldo LTA 

Zorgcont. (42%)

Saldo PGB 

zorgcont. 

(82%)

Saldo 

Overige 

aanbieder 

Zorgcont. 

(42%)

Bergen op Zoom -€ . -€ . -€                                       -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 193.753€                     -                           -€               113.019€      
Etten-Leur -€ . -€ . -€                                       -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 1.067€                          -                           -€               97.541€        
Halderberge -€ . -€ . -€                                       -150.451€                               -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 48.219€                        -                           -€               84.216€        
Moerdijk -€ . -€ . -€                                       -46.448€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 30.388€                        -                           -€               81.101€        
Roosendaal -€ . -€ . -€                                       -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -3.487€                        -                           -€               194.420€      
Rucphen -€ . -€ . -€                                       -€                                          -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -13.388€                      -                           -€               111.648€      
Steenbergen -€ . -€ . -€                                       -€                                          -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -23.438€                      -                           -€               48.387€        
Woensdrecht -€ . -€ . -€                                       -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -4.965€                        -                           -€               74.946€        
Zundert € . € . -€                                       -357.608€                               -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -19.959€                      -                           -€               107.522€      

-€ . . -€ . € -€ . € € € € € € . € € € € .

4) Open einde wel beïnvloedbaar

Verrekenen 

en 

Verzekeren

Gemeente Saldo LTA nieuw (58%) Saldo PGB nieuw (18%)
Saldo Overige 

aanbieder nieuw (58%)

Resultaat 

2015

10% te 

verzekeren 

bedrag

Bijstand WBW Verevening
Saldo na 

V&V

Bergen op Zoom € € € . € . € . € -€ . € .
Etten-Leur € € € . € . € . € -€ . € .
Halderberge € € € . -€ . € . -€ . -€ . -€ .
Moerdijk € € € . -€ . € . -€ . -€ . -€ .
Roosendaal € € € . € . € . € -€ . € .
Rucphen € € € . € . € . € -€ . € .
Steenbergen € € € . -€ -€ . -€ . -€ . € 
Woensdrecht € € € . € . € . € -€ . € .
Zundert € € € . € . € . € -€ . € .

€ € € . . € . . € . -€ . -€ . € . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Variant 4: RTA verdelen o.b.v. aantal jeugdigen 
Onderdeel Verrekenen en 

Verzekeren

0) Saldo Herziene 

werkbegroting
1) Toegang en uitvoering2) Vaste Budget afspraken 3) Open einde niet beïnvloedbaar

Gemeente
Saldo herziene 

werkbegroting

Saldo herziene 

werkbegroting 1e 

halfjaar

Saldo toegang en 

uitvoeringskosten

Saldo RTA (tekort tot 

nadere bepaling o.b.v. 

jeugdigen verdeeld)

Saldo JZ Plus Saldo AMHK Saldo Drang
Saldo 

Expertteam

Saldo 

KrachtKollec

tief

Saldo LWI (JB/JR) Saldo BJZ
Saldo LTA 

Zorgcont. (42%)

Saldo PGB 

zorgcont. 

(82%)

Saldo 

Overige 

aanbieder 

Zorgcont. 

(42%)

Bergen op Zoom -€ . -€ . -€                                       -106.987€                               -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 193.753€                     -                           -€               113.019€      
Etten-Leur -€ . -€ . -€                                       -73.562€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 1.067€                          -                           -€               97.541€        
Halderberge -€ . -€ . -€                                       -46.645€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 48.219€                        -                           -€               84.216€        
Moerdijk -€ . -€ . -€                                       -62.254€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 30.388€                        -                           -€               81.101€        
Roosendaal -€ . -€ . -€                                       -128.931€                               -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -3.487€                        -                           -€               194.420€      
Rucphen -€ . -€ . -€                                       -30.971€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -13.388€                      -                           -€               111.648€      
Steenbergen -€ . -€ . -€                                       -37.462€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -23.438€                      -                           -€               48.387€        
Woensdrecht -€ . -€ . -€                                       -34.270€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -4.965€                        -                           -€               74.946€        
Zundert € . € . -€                                       -33.425€                                  -€                           -€                      -€                           -€                   -€                 -19.959€                      -                           -€               107.522€      

-€ . . -€ . € -€ . € € € € € € . € € € € .

4) Open einde wel beïnvloedbaar

Verrekenen 

en 

Verzekeren

Gemeente Saldo LTA nieuw (58%) Saldo PGB nieuw (18%)
Saldo Overige 

aanbieder nieuw (58%)

Resultaat 

2015

10% te 

verzekeren 

bedrag

Bijstand WBW Verevening
Saldo na 

V&V

Bergen op Zoom € € € . € . € . € -€ . € .
Etten-Leur € € € . € . € . € -€ . € .
Halderberge € € € . € . € . € -€ . € .
Moerdijk € € € . -€ . € . -€ . -€ . -€ .
Roosendaal € € € . € . € . € -€ . € .
Rucphen € € € . € . € . € -€ . € .
Steenbergen € € € . -€ . -€ . -€ . -€ . -€ .
Woensdrecht € € € . € . € . € -€ . € .
Zundert € € € . € . € . € -€ . € .

€ € € . . € . . € . -€ . -€ . € . .  
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2.5 Advies 
1. In de rapportage trachten we waar mogelijk inzicht te geven in de budgetuitputting tot nu toe. 

Bij de RTA-partners doet zich een trend voor waaruit blijkt dat een aantal gemeenten duidelijk 
onderschrijdt of overschrijdt. In de rapportage gaan we hier verder op in. In het overzicht op 
pagina 10 en 11 wordt een beeld gegeven van het verloopt van de budgetuitputting per 
gemeente. Opvallend is dat gemeente Halderberge en Zundert bij meerdere zorginstellingen –
net zoals in de voorgaande rapportages- sterk boven 105% uitkomen. Uit het verloop van het 
zorggebruik (o.b.v. aantal cliënten) kan geconcludeerd worden dat in sommige gevallen het 
geraamde budget o.b.v. cijfers uit 2012 te laag is. Dit kan omdat het aantal cliënten nadien is 
toegenomen of dat het soort zorg wat wordt afgenomen duurder is. Voor de korte termijn kan 
hier nauwelijks op gestuurd worden, maar deze gemeenten dienen bij de herindicatie hier 
extra aandacht aan te schenken. 

2. Ten aanzien van de overschrijding bij Amarant is aan het management van Roosendaal, 
Steenbergen en Zundert geadviseerd  om onderzoeken naar de oorzaken hiervan.  
Zelf denken wij aan de volgende oorzaken: 

a. Veel verwijzingen vanuit de toegang. Dit zou moeten compenseren met mindergebruik 
bij andere zorg in natura aanbieders 

b. Veel verwijzingen door huisartsen en jeugdartsen. Aangeraden wordt om, als dat nog 
niet in de structuur geborgd is, het gesprek aan te gaan met de overige doorverwijzers 
en Jeugdprofessionals te koppelen aan huisartsen bij wijze van praktijkondersteuner. 

c. Het langer vasthouden van cliënten door JUZT en Amarant dan voorheen gebruikelijk. 
d. Nagaan of de budgetten waarop de budgetgaranties berekend zijn (gebaseerd op 

gebruik 2012), mogelijk een daljaar is geweest.  
3. In het verlengde van advies 1 en 2 adviseren wij de gemeenten bij de herindicatie meer van 

gedachte te wisselen en van elkaar te leren. Dit verstrekt het gezamenlijke proces wat we 
doorlopen in de regio. We organiseren immers ook de achterkant gezamenlijk (inkoop en in 
mindere mate risicodeling).  

4. Het eerder afgegeven advies om naar de RTA-partners die naar huidige inzichten nog niet op 
de 96% van de toegezegde productiewaarde zitten door te verwijzen in plaats van de overige 
aanbieders geldt nog steeds. Op basis van huidige cijfers zijn dit GGZ WNB, GGZ Breburg, 
SDW, Koraalgroep  en de Viersprong.  

5. Bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en leer- en/of gedragsproblemen eerder 
door te verwijzen naar SDW dan naar Amarant. 

6. Meer aandacht te schenken aan het verloop van de uitgaven op de PGB’s en het LTA. 
7. Wederom adviseren wij om de rapportage in het juiste perspectief te plaatsen waarbij wij het 

nog te vroeg vinden om op basis van de eerste zes maanden en onvolledige informatie harde 
conclusies te trekken. We onderschrijven wel dat er ten aanzien van het RTA een trend 
ontstaat. Deze begint zich ook voor te doen bij de overige aanbieders. Bij JB en JR is er 
duidelijk verloop in het aantal en het soort cases waar te nemen. 

8. Om het verrekenen en het verzekeren in de volgende rapportages aan te scherpen en 
conform de wensen van de gemeenten te kunnen opstellen, zal de aanlevering van informatie 
door gemeenten verbeterd moeten worden (consequenter en tijdig). Voor uitgaven in het 
kader van o.a. de uitvoering, het Pgb en het LTA zijn  we sterk afhankelijk van de 
gemeentelijke informatievoorziening. Dit geldt ook voor het onderscheid tussen 
zorgcontinuïteit en nieuwe cliënten. De gemeentelijke informatie zal hier een sleutelrol in 
spelen. We benadrukken dat het onderdeel verrekenen en verzekeren is opgesteld met het 
gegeven dat een aantal gemeenten nauwelijks of geen informatie heeft aangeleverd.  

9. Het lumpsumbedrag bij de gemeente Etten-Leur voor SDW aan te passen, omdat de WLZ-
uitname volgens opgave SDW meer bedraagt dan het Lumpsumbudget. In overstemming met 
Etten-Leur zal bij de volgende rapportage een voorstel voor een aanpassing gedaan worden.  

10. We stellen voor om de lumpsumbijdrage aan de Koraalgroep - met de wetenschap dat het 
totaal bedrag als gevolg van onderproductie zal wijzigen- aan te passen aan de nieuwe 
inzichten en te verdelen op basis van het aantal jeugdigen (in geval solidariteit) of op basis 
van realisatie over eerste halfjaar. De keuze uit deze mogelijkheden laten we over aan de 
gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk).   
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2.6 Ingezette acties 
1. Ten aanzien van advies 1 en 2 constateren wij dat gemeente Roosendaal en Zundert aan de 

slag zijn gegaan om invulling te geven aan het afgegeven adviezen. We vragen gemeenten 
Halderberge en Steenbergen om dezelfde stappen te ondernemen. 

 
 



20 
 

3 Financiële monitor  

De geraamde uitgaven  in 2015 komen uit op circa € 81,7 miljoen (incl. CJG-middelen). De onderstaande grafieken geven weer hoe de uitgavenkosten 

verdeeld zijn over de verschillende onderdelen van de jeugdzorg. 

 

3.1 Vaste budget afspraken 
Onder vaste budgetafspraken onderscheiden we de volgende pijlers: de zeven grote aanbieders (inclusief innovatievergoeding), het terrein van veiligheid, de 

jeugdzorg plus en de boven regionale en de landelijke arrangementen.  

 

De afspraken met de zeven grote aanbieders beslaan een budget van circa € 34,6 miljoen (na uitname wlz en toevoeging Koraalgroep). De andere vaste 

budgetafspraken bedragen circa twaalf miljoen. De omvang vaste budgetafspraken vertegenwoordigt een waarde van 46,3 miljoen, hetgeen overeenkomt met 

een kleine 60% van het regionale budget. 

3.2 Uitgaven en zorggebruik RTA 
Maandelijks rapporteren de zorgaanbieders over het zorggebruik en de kosten in de regio WBW. Per RTA-partner geven we in de volgende grafieken een 

uiteenzetting op regio- en gemeenteniveau. De kosten worden afgezet tegenover de regionale werkbegroting. Het zorggebruik wordt weergegeven in het 

verloop van het aantal cliënten en het soort zorggebruik. In de toelichting wordt ook rekening gehouden met informatie verkregen uit de accountgesprekken. 
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3.2.1 Juzt 

Verloop uitgaven 

 

 
 
 

Opmerkingen vooraf: 
 Signalen rondom de wachtlijsten bij Juzt nemen af.   De door Juzt toegepaste tarieven wijken af van de 

afgesproken tarieven. De onderstaande uiteenzetting 
wordt onder voorbehoud van de uitkomsten van de 
accountantscontrole naar de juistheid van de 
toegepaste tarieven door Juzt gemaakt.  

 

Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
 

Uitgaven 
1. De totale budgetgarantie in de WBW regio bedraagt 

14.931.000, -. De productie van 105% 
vertegenwoordigt een waarde van €16.331.000, -. 
Maandelijks komt de 105% productie overeen met een 
bedrag van €1.360.000, -  (budgettoezegging: € 
1.244.000). In de eerste zes maanden kwam de 
productie op circa€ 8,4 miljoen, 4% boven 105% 
productiewaarde (overproductie: € 213.000,-). 

2. Het verloop op gemeenteniveau kent de volgende 
weergave: 

a) Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert geven 
beduidend meer dan 105% van de productiewaarde 
uit. Procentueel gezien meer dan 130%.  

b) Bergen op Zoom en Steenbergen besteden tussen 
96% en 105%. 

c) Etten-Leur, Roosendaal en Woensdrecht zitten onder 
de 96% budgettoezegging. 

 
Zorggebruik 
3. Juzt heeft op dit moment 1116 cliënten in behandeling. 

Roosendaal is met 286 cliënten de grootste afnemer. 
Het aantal trajecten (geopende dbc’s) is 1994. Het 
aantal cliënten met meerdere trajecten (o.b.v. oude 
dbc’s!) is 458 (circa 23%). Meest voorkomend is een 
cliënt met twee trajecten (dbc’s): 52%.  

4. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat Juzt de stap 
naar het rapporteren o.b.v. de zorgprofielen aan het 
maken is. In 26 % van de behandelingen is men nog 
niet in staat geweest er een zorgprofiel aan te hangen 
(was 17%). Daar waar de zorgprofielen wel gekoppeld 
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Verloop zorggebruik 

 

 

zijn aan de behandeling blijkt dat: 
a) Zorgprofielen

5
 13 en 3 het meest voorkomen, 

respectievelijk 19% en 18%. 
b) De zorgkosten zijn het hoogst in zorgprofiel 3). 65% 

van de kosten €5,6 miljoen op € 8,4 miljoen zijn te 
herleiden naar zorgprofielen 3 en 13.  

5. De kosten per cliënt per gemeente variëren van  
€ 4.800,- tot € 13.000,-. Gemiddeld ligt de prijs op circa 
€ 7.600 De uitgaven bij de gemeente   Zundert komen 
met € 13.700,-  per cliënt, ver boven het gemiddelde. 
Dit verklaart ook waarom de overschrijding bij deze 
gemeente zo groot is. 

 

Aandachtspunten en risico’s: 
 Accountantsonderzoek kan effect hebben op de 

genoemde conclusies.  De zorgafname bij de gemeenten Halderberge, 
Moerdijk, Rucphen en Zundert bedraagt meer dan 
130% van de 105%-productiewaarde. De 
overschrijding bij deze gemeenten is meer dan € 1,2 
miljoen. Vooral gemeente Zundert zit nu al boven de 
105% toegezegde productiewaarde op jaarbasis.  Dat de overschrijding op totaal €318.000,- is, komt 
omdat de budgetuitputting bij gemeenten Etten-Leur 
en Roosendaal met € 770.000,- sterk achterblijft.  Als  lijn van de overproductie doorzet, komt de 
overproductie op circa € 400.000,- en € 500.000,-. 

                                                      
5
 13. Jeugdige met noodzaak tot uithuisplaatsing en 03. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedvaardigheden 
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3.2.2 SDW  

Verloop uitgaven  

 

 

Opmerkingen vooraf: 
 
Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
 
Uitgaven 
1. Met SDW is een overeenkomst gesloten voor € 7.044.000, -. 

In verband met uitname voor  Wlz wordt dit budget met circa 
€1.146.000,-

6
 verlaagd. Dit maakt dat het herziene 

lumpsumbudget uitkomt op circa € 5.898.000,- (daling 
ca.16%). De tegenprestatie van 105% vertegenwoordigt een 
bedrag van € 6.451.000,-. Maandelijks vertegenwoordigt 
105% een waarde van  € 538.000, - (budgettoezegging:  € 
491.000, -).  

2. De productie bedroeg in de eerste zes maanden gemiddeld € 
364.000,- per maand. De productie van juni ligt 13,5% boven 
de productie van mei en 10% boven het maandelijkse 
gemiddelde. De productie over de eerste 6 maanden ligt 22% 
onder de 96% budgetgarantie (was 27%). 

3. Gemeenten die minder dan 70% afnemen zijn: Moerdijk, 
Rucphen en Steenbergen. Bij gemeenten Rucphen en 
Steenbergen is de onderproductie sterk, respectievelijk  20% 
en 44%.  

4. Gemeenten die tussen 70% en 100% van de budgetgarantie 
afnemen zijn: Bergen op Zoom , Roosendaal en 
Woensdrecht. 

5. Bij gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Zundert ligt de 
zorgverlening (ver) boven de 105%productiewaarde. 
Gemeente Zundert neemt tot nu toe bijna zes keer  zoveel als 
het geraamd budget af. Aangezien het aantal cliënten vrij 
stabiel is, kan geconcludeerd worden dat hetgeen  geraamd 
o.b.v. historische cijfers afgezet tegenover de huidige situatie 
te laag is geweest.  

 
Zorggebruik 
6. SDW heeft op dit moment  353 cliënten. Met 132 cliënten is 

                                                      
6
 Eerste indicatie vanuit SDW was € 1,3 miljoen.  In overleg met het zorgkantoor is nu bepaald dat de uiteindelijke uitname voor SDW uitkomt op € 1,15 miljoen. Ook de verdeling ervan over de 

negen gemeenten is bekend.  
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Zorggebruik  

 

 

gemeente Roosendaal de grootste afnemer. De kosten per 
cliënt bij gemeenten Etten-Leur en Zundert ver onder het 
gemiddelde liggen. Circa €2.500,- per cliënt op een 
gemiddelde van € 5.100 per cliënt.  Bij de gemeenten Bergen 
op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Steenbergen liggen 
de kosten per cliënt  ver boven het gemiddeld  (circa €7.000). 
Dit kan erop duiden dat er vanuit deze gemeenten alleen “de 
zwaardere indicaties” worden doorverwezen naar SDW. Een 
ander argument is dat doorverwijzing per gemeente erg 
wisselend is. Zo zijn er gemeenten die sneller doorverwijzen 
en zijn er gemeenten die eerst zelf het nodige doen voordat 
ze overgaan tot doorverwijzing. Uit cijfers blijkt dat het aantal 
cliënten met een traject boven €10.000,- 16% is. Aan deze 
groep is 52% van de kosten toe te schrijven. Vergelijkbaar 
patroon met Amarant. 

7. In totaal zijn er 594 trajecten (dbc’s) gestart. Het aantal 
cliënten met meerdere dbc’s is 150. Van de 14 zorgprofielen 
wordt het zorgprofiel 10

7
  het meest afgenomen (38%). De 

meeste uitgaven zijn gedaan voor zorgtrajecten in zorgprofiel 
10. Profielen 8, 9 en 10 zijn bij elkaar goed voor 79% van de 
kosten. 

 

Aandachtspunten en risico’s: 
 De onderproductie bedraagt op dit moment circa € 662.000,-.  Bij substantiële afwijkingen ook geconcludeerd kan worden 

dat de ramingen op basis van de cijfers uit 2012 sterk 
afwijken van de realiteit van 2015, dus opgemerkt wordt dat 
de grondslag voor vergelijking in deze gevallen zwak is.  Rekening houdend met een mogelijke overproductie bij 
Amarant, bevelen wij aan om in de toewijzing hier rekening 
mee te houden, vooral vanuit  de gemeenten , Moerdijk, 
Rucphen en Steenbergen    Landelijk is de realisatie op de ABWZ-gefinancierde zorg 
sterk afgenomen. Volgens de meicirculaire 2015 is er een 
afname op het onderdeel Abwz van 104 miljoen. Dit komt 
overeen met ruim 9% van het Abwz budget (als onderdeel ). 
Deze landelijke ontwikkeling kan een deel van de verklaring 
zijn voor de onderproductie bij SDW. 

                                                      
7 Zorgprofiel 10: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie  
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3.2.3 GGZ WNB  

Verloop uitgaven 

 
 
Zorggebruik 

 

Opmerkingen vooraf: 
De ontvangen informatie is nog steeds niet stabiel. GGZ 
WNB geeft aan dat ze op dit moment druk bezig om beter 
beeld te krijgen van de wijzigingen in hun populatie: 
aantallen en zorggebruik. Uit het verloop over het halfjaar 
geeft GGZ WNB aan steeds meer te maken te hebben 
met zwaardere vorm van zorg. Deze verschuiving is in 
het licht van de beweging naar voren en licht waar het 
kan opmerkelijk en vraagt aandacht.. 

 
Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
1. Uit de ontvangen informatie blijkt dat de omzet in lijn 

is met de eerdere opgave. De toegezegde omzet 
aan GGZ WNB bedraagt  
€ 5 miljoen. Dit komt overeen met een maandelijkse 
productiewaarde van € 417.000,-.  

2. De realisatie tot nu wordt op basis van het aantal 
cliënten geschat op circa € 2,1 miljoen. Hiervan heeft 
circa € 1,9 miljoen betrekking op lopende trajecten. 
Ten opzichte van het overeengekomen budget (96%) 
komt de productie uit 83%. Dit betekent op basis van 
huidige inzichten een onderproductie  
€ 800.000,- op jaarbasis. GGZ WNB geeft aan dat er 
veelal sprake is van jaaroverschrijdende trajecten en 
dat dit bedrag in de loop van 2016 ingelopen gaat 
worden. Er moet nog wel afstemming komen over 
hoe de jaaroverschrijdende productie verantwoord 
wordt.  

3. GGZ WNB heeft voor het eerst op gemeenteniveau 
gerapporteerd en hieruit blijkt dat bij: 

o gemeenten Etten-Leur,Halderberge en 
Woensdrecht sprake is van overproductie 
(meer dan 100%; t.o.v. 105% 
productiegarantie), 

o gemeenten Moerdijk en Roosendaal de 
productie tussen 80% en 100% van 96%-
budgetgarantie ligt, 

o gemeenten Bergen op Zoom, Rucphen, 
Steenbergen en Zundert de productie onder 
70% van het budget ligt. 

GGZ WNB heeft 975 cliënten uit deze regio in 
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behandeling (prognose was: 1044) het merendeel (bijna 
700 cliënten) zijn oorsprong vanuit de zorgcontinuïteit 
kent en dat er maandelijks circa 60 cliënten voor een 
behandeling bij de GGZ WNB worden aangemeld. 
4. Zorgprofiel 6 wordt het meest afgenomen (68%).  
5. Gemeente Roosendaal is op basis van het aantal 

behandelingen met 30% de grootste afnemer. 

 
Aandachtspunten en risico’s: 
 Sinds begin van het jaar is er minder instroom. Deze 

lijn zet zich verder door.  De sterke onderproductie van GGZ WNB verdient de 
nodige aandacht. De onderproductie bedraagt 17% 
of wel € 800.000,- van de budgetgarantie op 
jaarbasis. Bij een dalend of gelijkblijvend aantal 
cliënten zal deze onderproductie niet gauw worden 
ingelopen.  De bij het eerste punt genoemde ontwikkeling kan op 
twee manieren worden geïnterpreteerd, namelijk er 
vindt steeds minder doorverwijzing naar GGZ WNB 
omdat gemeentelijke toegangen de lichte vormen 
zelf opvangen. Dit is uiteindelijk gegeven de situatie 
positief te noemen. Zorgelijk is het wanneer cliënten 
naar overige aanbieders worden doorverwezen 
terwijl deze evengoed bij GGZ WNB terecht kunnen.  
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3.2.4 De Viersprong 

Verloop uitgaven 

 

 

Opmerkingen vooraf: 
Hoewel er voor juni voor het eerst bruikbare informatie 
is aangeleverd door de Viersprong constateren we dat 
de cijfers nog niet stabiel zijn. Ook hebben we onze 
twijfels over de juistheid van de aangeleverde cijfers. 
Deze constatering is teruggelegd bij de Viersprong. De 
Viersprong geef aan dat ze dit gaan uitzoeken en 
zullen in de volgende rapportage hierop terugkomen. 
Vanuit het  Zi²t is sterk aangedrongen op verbetering, 
anders zal bijgestuurd worden met aanvullende 
bestuurlijke afspraken. De onderstaande analyse is 
derhalve niet hard te noemen. 
 

Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
1. De vaste budgetafspraak bedraagt  

€ 1.228.000,-. Tegenover deze vergoeding heeft 
de Viersprong een toezegging gedaan dat zij tot 
105% productie zullen leveren. Financieel komt dit 
overeen met een productiewaarde van € 
1.289.000,-.Maandelijks komt de 96% 
budgetafspraak overeen met € 102.000,- (105% is 
€ 112.000,-). 

2. De productie in de eerste maanden ligt met 65% 
ver onder de 96% budgetafspraak. 

Op gemeenteniveau blijkt dat:  gemeenten Bergen op Zoom,  Halderberge 
relatief gezien veel minder uitgeven dan het 
overeengekomen budget (hooguit 41%!),  de meeste gemeenten tussen 60% en 80% 
zitten.  gemeenten Zundert, Rucphen en Moerdijk 
relatief gezien veel meer dan de 105% 
productiewaarde uitgeven (in financiële zin is 
het minimaal, in totaal  € 34.000,-).  

 
Het meest voorkomende zorgvorm is zorgprofiel 6 
(63%). Dit is ook in financiële zin  het geval (82% van 
de kosten). 
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Aandachtspunten en risico’s: 
 Stabiliteit en de kwaliteit van de aangeleverde 

gegevens laat op dit moment te wensen over.  Gerapporteerde onderproductie. 
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3.2.5 GGZ Breburg 

Verloop uitgaven  

 

 
 

Opmerkingen vooraf: 
 
Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
 

Uitgaven 

1. Met GGZ Breburg is een budgetafspraak van  
€ 2.197.000,- overeengekomen. Maandelijks 
komt dit overeen met een bedrag van  
€ 183.000,-.  

2. De omvang van de productie in de eerste zes 
maanden komt overeen met een waarde van  
€ 955.000, - (87%). De maandelijkse productie 
ligt op ongeveer  
€ 159.000,-.  De productie was in juni 6% 
hoger dan mei en 6% meer dan het 
maandelijkse gemiddelde tot en met juni Als 
de productie van de eerste zes maanden zich 
in deze lijn voortzet dan komt de totale 
productie uit tussen € 1,85 miljoen en € 1,95 
miljoen. Dit komt overeen met ongeveer 87% 
van de 96% budgettoezegging. Met andere 
woorden de onbenutte productie komt hiermee 
uit  tussen € 250.000 en € 350.000,- 

3. Grootste afnemer van GGZ Breburg is de 
gemeente Etten-Leur (o.b.v. omzet : 51%), 
gevolg door de gemeente Zundert. Beiden zijn 
goed voor 65% van de realisatie in de eerste 
zes maanden. 

4. Relatief gezien liggen de uitgaven bij 
gemeenten Etten-Leur, Halderberge, 
Steenbergen en Zundert bovende 105% 
productiewaarde. De productie bij de 
gemeente Roosendaal blijft met 23% van het 
budget sterk achter.  
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Zorggebruik 

 

 

Zorggebruik 
5. In juni heeft GGZ Breburg 182 cliënten uit 

WBW in behandeling. Vanaf januari zijn er 
meer cliënten uitgestroomd dan ingestroomd. 
In de eerste zes maanden zijn er 253 DBC’s 
geopend, inmiddels zijn er hier 85 van 
gesloten.  

6. Gemiddeld komen de kosten per cliënt uit op 
circa € 5.000,-. Per gemeente schommelt dit 
sterk. Gemeente Moerdijk heeft met €2.700 
per cliënt de minste kosten per cliënt en 
gemeente is met € 29.000,- per cliënt het 
duurste uit bij GGZ Breburg.   

 
Aandachtspunten en risico’s:  Het aantal cliënten bij GGZ Breburg kent een 

dalende beweging. Het aantal clienten is vanaf 
januari met circa 13% gedaald. Dit verklaart de 
onderproductie.  Gezien de sterke onderproductie bij 
gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en 
Moerdijk en de sterke overproductie bij 
gemeenten Halderberge, Steenbergen en 
Zundert in relatie tot ontwikkeling van het 
cliëntenbestand kan de conclusie getrokken 
worden dat het budget – gebaseerd op cijfers 
uit 2012- sterk afwijkt van de situatie in 2015.  De kosten per cliënten per gemeente kennen 
sterke verschillen (laagste € 2.700,- hoogste : 
€ 29.000,-). GGZ Breburg wordt gevraagd om 
een toelichting  te geven op deze sterke 
afwijking.  
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3.2.6 Amarant 

Verloop uitgaven 

 

 
 

Opmerkingen vooraf: 
 
Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
 

Uitgaven 
1. Met Amarant is een budgetafspraak gemaakt van  

€ 3.949.000,- (96%).Tegenover de bovenstaande 
budgetafspraak staat een productie van 105% wat gelijk is 
aan  € 4.312.000,-.  

2. De productie in de eerste zes maanden komt uit op bijna € 
2,5 miljoen. Dit is circa 16% meer dan de 105% 
productiewaarde (overproductie tot met juni bedraagt € 
341.000,-).   

3. Het verloop van het zorggebruik uit WBW is wisselend en 
geeft  het volgende beeld weer: 

a. Gemeenten die binnen het budget blijven: Bergen 
op Zoom, Etten-Leur en Rucphen. Tussen 50% 
en 90%.  

b. Gemeenten die meer dan 105%, maar minder 
dan 150% van het budget afnemen (Halderberge, 
Moerdijk en Woensdrecht). 

c. Gemeenten die boven de 150% van het budget 
zitten: Roosendaal, Steenbergen en Zundert . 

 

Zorggebruik 
4. Amarant heeft 204 cliënten in behandeling uit WBW. Het 

aantal behandeltrajecten bedroeg 321. Zorgtype: H325 
Behandeling basis JLVG is de meest voorkomende 
zorgvorm. Relatief gezien zijn de kosten het hoogst in de 
zorgvorm: (Z533) Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB 
(aandeel in het aantal trajecten is 7%, aandeel in de 
kosten is 30%). Het aantal cliënten met meerdere trajecten 
bedraagt 73. Meest voorkomend aantal meervoudige 
trajecten is 2 trajecten. Hoogst aantal trajecten bij een 
cliënt is 5 trajecten. 

5. Gemeente Roosendaal is op basis van het aantal klanten 
de grootste afnemer (ook financieel).Gemeenten Rucphen 
neemt tot nu toe het minst af. 

6. Gemiddelde kostprijs per cliënt bedraagt  € 7.800,- 
(laagste is € 4.400,-: gemeente Rucphen en de hoogste is 
gemeente Roosendaal met: € 11.600,- per cliënt). Hoewel 



32 
 

Zorggebruik 

 

 

de kostprijs iets is afgenomen, is deze bij de gemeente 
Roosendaal daarentegen gestegen. 

7. Opvallende constatering is dat bijna 60% van de kosten 
aan 17% van de cliënten is toe te schrijven. Vergelijkbaar 
met SDW. 

 

Aandachtspunten en risico’s: 
 Er is sprake van sterke overproductie bij Amarant. De 

overproductie stijgt maandelijks met 3% a 4% t.o.v. 105%. 
Als deze lijn zich voortzet, zal de overproductie uitkomen 
tussen 30% en 40%. Financieel komt dit overeen met circa 
€1,5 miljoen overproductie.  Van de negen gemeenten geven er op dit moment zes 
gemeenten meer uit dan de toegestane productie. De 
overschrijding bij deze gemeenten bedraagt circa € 
723.000,- . Opvallende  “groot gebruikers” zijn gemeenten 
Roosendaal, Steenbergen en Zundert. De overproductie 
bij deze gemeenten bedraagt circa € 662.000,-.   Op basis van sterke afwijking in de overrealisatie kan de 
conclusie getrokken worden dat bij gemeenten 
Roosendaal, Steenbergen (zeker!) en Zundert het budget 
o.b.v. historische cijfers niet in verhouding staat tot de 
situatie van 2015. Deze conclusie wordt versterkt doordat 
het aantal cliënten nauwelijks toeneemt terwijl de 
overschrijding steeds groter wordt.  Gemeenten Roosendaal (+87%;bijna 2 keer het budget), 
Steenbergen (730%, meer dan 8 keer het budget) en 
Zundert ( 179%; bijna drie keer het budget) hebben geheel 
of bijna geheel hun jaarbudget benut. 
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3.2.7 Koraalgroep 

Uitgaven  

 

Opmerkingen vooraf: 
Gezien het tegenvallend verloop productie  wordt er met 
de  Koraalgroep nadere afspraak gemaakt. De lijn zal 
zijn:  volledige terugbetaling van de onderproductie 

als de lijn zich zo blijft voortzetten.  voor 1 oktober definitieve herziening van de 
gemaakte afspraken.  tussentijds wordt in beeld gebracht wat hier de 
reden van is en vindt er contact met BJZ-plaats 
omtrent de doorverwijzing vanuit BJZ. Normaal 
wordt ca 75% van de cliënten via BJZ 
aangemeld.  

 
Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
 
Uitgaven 
1. Met de Koraal Groep is een lumpsumafspraak ter 

waarde van €1,3 miljoen gemaakt. De maximale 
toegezegde productie bedraagt € 1,4 miljoen (105%).  

2. Uit de eerste rapportage van de Koraal Groep 
(periode tot en met juni) blijkt dat de productie tot nu 
behoorlijk achterblijft bij de verwachting (tenminste 
96% budgettoekenning). Afgezet tegenover de 96% -
budgettoekenning komt de productie tot en met juni 
uit op 35%. 

3. Op gemeenteniveau is het verloop wisselend: 
gemeenten Moerdijk, Roosendaal en Zundert nemen 
meer dan 100% af. Vooral bij de gemeenten Moerdijk 
en Roosendaal is er sprake van substantiële 
overproductie. 

4. Bij  de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en 
Steenbergen is er sprake van sterke onderproductie. 
Opvallend is de sterke onderproductie bij de 
gemeenten Bergen op Zoom (2%) en Etten-Leur 
(0%). Gezien de sterke afwijking op totaal en op 
gemeenteniveau stellen we voor om de verdeling per 
gemeente aan te passen. 
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Zorggebruik 

 
 

 
 
Zorggebruik 
5. Het aantal cliënten en trajecten is gelijk en bedraagt 

in totaal 13. Hiervan zij er twee in 2012 aangemeld, 
negen in 2014 (waarvan 5 eind 2014) en 1 in 2015 
(mei 2015).  

6. Meest afgenomen zorgsoort is zorgprofiel 6 (46%). 
Ook financieel (65%).  

 
 

Aandachtspunten en risico’s: 
 Sterke onderproductie tot nu toe.   Doorverwijzing vanuit de gemeentelijke CJG’s,  Op basis van het verloop tot nu trekken wij de 

conclusie dat de raming per gemeente gebaseerd op 
cijfers uit 2012 geen juiste weergave zijn voor het 
verloop tot nu toe. Om deze reden adviseren wij om 
budgetverdeling per gemeente te wijzen. 
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3.3 Veiligheid 
Onder veiligheid scharen we in deze rapportage de onderdelen AMHK en José Drang. Met de 

zorgverleners van deze zorgtypes zijn vast budgetafspraken gemaakt. De omvang van alle afspraken 

bedraagt  € 2 miljoen
8
. 

3.3.1 AMHK 

Per 1 januari zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK) samengegaan. De naam van het gecombineerde meldpunt wordt 'Veilig 
Thuis'. Door de fusie wordt de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak 
van kindermishandeling geïntegreerd. Voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling is overeengekomen dat de regio West Brabant West voor € 1.605.000,- bijdraagt 
in de kosten.  
 
Het AMHK heeft beperkte informatie aangeleverd waaruit het volgende geconcludeerd kan worden: 

- het aantal cases wat behandeld is meer dan begroot, 
- de kosten tot nu toe in lijn zijn met de begroting, 
- op basis van bovenstaande lijkt dus het AMHK vanuit kostenoogpunt effectiever is dan vooraf 

werd verwacht, 
- uit de cijfers blijkt dat op de onderdelen adviezen en onderzoek de realisatie lager ligt dan de 

verwachting. Het aantal aanmeldingen is 60% meer dan verwacht. 
 
Een goede onderbouwing voor €1,6 miljoen verplichting en de geleverde diensten voor de regio WBW 
is nog niet te maken. 
 
De rapportage van veiligthuis is sterk gericht op uitvoering en uitvoeringskosten.  

3.3.2 José Drang 

Jeugd Opvoeden in/en Safety Expert. Als de veiligheid en/of ontwikkeling van een kind wordt bedreigd 
komt JOSE in beeld. JOSE heeft de mogelijkheid om Drang- en Dwangmaatregelen in te zetten. Op 
dit moment zijn we in gesprek met Bureau Jeugdzorg over het aantal plekken wat zij in behandeling 
verwachten te nemen uit de regio WBW. In de werkbegroting is uitgegaan van circa 250 plaatsen. Op 
basis van huidige inzichten blijkt dat dit aantal aan de hoge kant is en dat het aanzienlijk neerwaarts 
bijgesteld zal moeten worden. Financieel betekent dit dat het huidige budget van €700.000,- bijgesteld 
kan worden naar €351.000,-.  
 
Uit gemeentelijke financiële cijfers blijkt dat op dit onderdeel nog geen kosten zijn gemaakt. Met 
Bureau Jeugdzorg is de afspraak gemaakt dat zij –bij onderproductie- capaciteit zullen leveren voor de 
Drangtaak. Hier moeten nog wel nadere afspraken over gemaakt worden. Vanuit het 
accountmanagement en de werkgroep veiligheid wordt vraagstuk opgepakt. Vooruitlopend hierop 
stuurt BJZ voor de Drangtaak een aparte factuur. Deze is gebaseerd op het verloop over de eerste vijf 
maanden. De kosten komen uit op circa € 351.000,-. Met betrekking tot de Drangtaak laat het verloop 
tot nu een dalende trend zien. Ten opzichte van januari is er in juni een daling van meer dan 25% en 
het gemiddelde ligt op -12%.  
 

  

                                                      
8
Uitgaven Drang zijn geraamd op €350.000,-. 
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3.4 Jeugdzorg plus (€ 2.925.000,-) 
Op dit onderdeel is aanlevering vanuit het zorgveld nog niet optimaal, omdat in onze regio vooral Juzt 

niet meewerkt. 

 

Juzt 

Stand van zaken bij Juzt is nog onbekend. We hopen dat naar aanleiding van de reactie op het 

initiatief van de gemeente Den Bosch een positieve beweging in de aanlevering komt. Deze gemeente 

heeft namens de gehele regio een dringend  beroep gedaan op alle zorgaanbieders van jeugdzorg 

plus om met actuele en betrouwbare cijfers te komen 

 

Jeugdwerk Brabant (BJB) 

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er geen wijzigingen. Bij BJB is er een cliënt vanuit de 

gemeente Halderberge aangemeld. 

 

Almata 

Almata heeft per 30 juni 19 cliënten uit de regio WBW in zorg, verdeeld over vier gemeenten. 

 

Etten-Leur Steenbergen Woensdrecht Roosendaal Totaal 

1 1 13 4 19 

1 1 13 4 19 
  

Het verloop bij Amata laat het volgende beeld zien: 

- Tot nu waren er in totaal 43 cliënten in zorg (verdeeld over vijf gemeenten; Etten-Leur:4, 

Moerdijk:1, Roosendaal: 7, Steenbergen:1 en Woensdrecht: 30). Het totaal aantal 

verblijfdagen bedroeg per 30 juni 3.972 dagen, 

- 21 van 43 cliënten komen voort uit zorgcontinuïteiten en waren al in 2014 aangemeld. 

Inmiddels zijn de meeste van  deze cliënten uitgestroomd (16). Gemiddeld verblijf bij deze 

cliënten is ongeveer 117 dagen.  

- In 2015 zijn er 22 cliënten in zorg genomen. Een achttal hiervan is inmiddels uitgestroomd. 

Gemiddeld verblijf bij deze cliënten bedraagt circa 70 dagen. 

- Het gemiddelde verblijf van alle cliënten die in zorg zijn genomen bedraagt 93 dagen. 

- Het verblijft van de 19 cliënten die per 30 juni nog in zorg zijn opgenomen bedraagt 126 dagen 

(Dit gemiddeld wordt omhoog gestuwd door cliënten bij wie een traject al in  2014 is gestart).  

 

3.5 Gecertificeerde instellingen (GI) en Landelijk werkende instellingen 

(LWI) 
Geraamde kosten voor dit onderdeel bedragen circa € 6.786.000,-. M.u.v. de William Schrikker Groep 

baseren we de hierna volgende uiteenzetting op de gegevens tot en met juni. Gezien het verloop bij 

(WSG) zijn de cijfers van mei representatief voor de periode van juni. 

3.5.1 William Schrikker Groep (WSG) 

De William Schrikker Groep (WSG) is een instelling die zich bezighoudt met 

jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een 

beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. In geval dat in 

een gezinssituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan wordt hulp, advies en ondersteuning 

aangeboden. 

Voor deze rapportage baseren wij onze analyse op de gegevens van mei.  
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Uitgaven per gemeente 

 
De uitgaven op totaalniveau (alle onderdelen, alle gemeenten) blijven tot en met juni onder het 
overeengekomen budget ad € 1,6 miljoen. Het overschot bedraagt op regionveau circa € 208.000,-. 
Dit overschot is voornamelijk toe te schrijven aan de onderschrijding bij de gemeenten Bergen op 
Zoom, Moerdijk en Halderberge (€ 272.000,). Gemeenten Etten Leur, Roosendaal en Woensdrecht 
geven in lijn met of net iets meer uit dan het begroot budget. Bij Rucphen, Steenbergen en Zunder is 
er sprake "financiele overproductie" van circa € 60.000,-. M.u.v. OTS korter dan een jaar is er op 
regioniveau op alle onderdelen sprake van een onderproductie. Per gemeente is het verloop 
wisselend.  
 
Verloop trajecten JB/JR 

 
Op regioniveau overschrijden alleen de trajecten bij OTS korter dan jaar het aantal overeengekomen 
trajecten. Per gemeente is het verloop wisselend. Alleen bij de gemeente Bergen op Zoom is op alle 
onderdelen sprake van onderuitputting. Een mogelijke verklaring voor de onderproductie is dat er 
sinds 2014 een dalende trend is in het aantal trajecten. Voor de overeenkomsten is het peiljaar 2013 
als uitgangpunt genomen.  
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3.5.2 Bureau Jeugdzorg 

Uit de rapportage van juni blijkt dat het aantal cases in de regio WBW met 6% is afgenomen ten 
opzichte van het gemiddelde toe nu toe en 9% ten opzichte van januari. Vanaf januari is er sprake van 
een dalende trend met juni als hoogtepunt.  Met uitzondering van OTS korter dan 3 maanden is er 
over de hele linie sprake van onderproductie (minder cases). Ten opzichte van vorige rapportage is er 
nu ook in financiële zin sprake van een onderproductie. De onderstaande grafiek geeft inzicht in het 
verloop per maatregel. 

 
 
Over de periode tot en met juni is sprake van een onderproductie van circa € 164.000,- (was 
overproductie van €18.000,-). De onderproductie is voornamelijk toe schrijven aan daling bij de 
maatregelen voogdij-, OTS- en overige trajecten.  
 

 
Bedragen zijn *€ 1000 

 
Het verloop per gemeente vertoont een wisselend beeld. Ten opzichte van het budget is bij 
gemeenten Roosendaal, Rucphen en Steenbergen sprake van overproductie. Bij de andere zes 
gemeenten is er sprake onderproductie, variërend van 11% tot 23%. Over de hele regio bedraagt de 
onderproductie  5%. 
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3.5.3 Overige 

 
Leger des Heils 
Uit de opgave van het Leger des Heils (LdH) over het eerste halfjaar blijkt dat het aantal cases 
gemiddeld fluctueert  tussen 6 en 9 cases per kwartaal. Op basis van het  soort maatregel per casus 
en het afgesproken tarief per maatregel blijkt dat de uitgaven over het eerste halfjaar uitkomen op 
circa € 26.000,-. (budget tot en met juni €37.000,-). Afgezet tegenover het budget komt de productie 
uit ongeveer 70% (€12.000,-).    
 

 
 

3.6 Landelijk Transitiearrangement (€ 2.929.000,-) 
De uitgaven voor het landelijke transitiearrangement zijn gebaseerd op de bijgestelde rijksinkomsten. 

Uit de gegevens die we van de gemeenten hebben ontvangen blijkt dat er minder wordt uitgegeven 

dan geraamd (onderbesteding is 56%). Het sterke voorbehoud wordt gemaakt dat om op dit moment 

nog niet veel waarde aan deze cijfers gehecht kan worden, omdat niet alle gemeenten gegevens 

hebben aangeleverd en in bijna alle gevallen is de financiële stand van zaken geen juiste weergaven 

van de werkelijke situatie. Tevens zijn we bij de gemeenten die geen gegevens hebben aangeleverd 

uitgegaan van het geraamde bedrag. 

Voor dit onderdeel steunen we voor de analyse nog steeds op de gegevens die wij van de gemeenten 
aangeleverd krijgen. Voor deze rapportage hebben we de VNG gevraagd om meest actuele informatie 
omtrent het LTA-gebruik in de regio WBW te verstrekken. 
Uit de rapportage van de VNG blijkt dat:  het aantal LTA trajecten in de regio WBW over het eerste kwartaal 69 bedraagt (Roosendaal 

is met 18trajecten de grootste LTA-afnemer),  Erasmus MC met meer dan 50% van de trajecten de grootste leverancier is (35 trajecten).  er in totaal 100 trajecten in 2015 zijn gestart. Hiervan is inmiddels 31 trajecten afgesloten. 
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Aangezien de informatie van de VNG zich alleen beperkt tot het zorggebruik en niet ingaat op de 
financiële kant ervan, zullen we ten aanzien van de financiële doorkijk blijven steunen op de informatie 
van de gemeenten. Nadere informatie omtrent het zorggebruik op dit onderdeel is in bijlage 3 
opgenomen. 
 

3.7 Persoonsgebonden budget (Pgb) 

 
Voor dit onderdeel is de analyse sterk afhankelijk van gegevensaanlevering door de deelnemende 
gemeenten. Idealiter zouden de beschikkingen en de daarbij behorende verplichtingen een beeld 
moeten kunnen geven over de omvang van het Pgb. De informatie die we tot nu toe hierover hebben 
ontvangen, is nog te beperkt  om een goede financiële weergave van besteding van het Pgb te 
maken. Uit de aangeleverd gegevens blijkt dat:  het aantal cliënten dat gebruik maakt van het Pgb varieert van 15% tot 20%. Als de kosten 

van de Pgb’s verhoudingsgewijs (per cliënt) lager liggen dan de kosten bij zorg in natura dan 
kan op basis van deze beperkte cijfers voorzichtig geconcludeerd worden dat het budget 
toereikend is. Het budget voor het onderdeel Pgb bedraagt circa € 14,4 miljoen. Dit komt 
overeen met 18% van het totale budget. Ten opzichte van de oorspronkelijke werkbegroting 
wordt het Pgb-budget als gevolg van uitname Wlz met €1,1 miljoen verlaagd.   de uitgaven Pgb vooral gebaseerd worden op maandelijks, tweemaandelijks cq kwartaal 
voorschotten van het geraamde PGB-budget. Gemeenten hebben een zekere mate van 
vrijheid om zelf de hoogte van het tarief voor het pgb te bepalen. Hierbij krijgen de gemeenten 
ook ruimte om indien gewenst te kiezen voor differentiatie binnen de tarieven. Wel wordt van 
gemeenten verwacht dat zij in de verordening vastleggen hoe zij de tarieven voor het Pgb 
bepalen.   op basis van gemeentelijke gegevens op te maken is dat de budgetuitputting op dit moment 
iets meer is dan 86% van het Pgb-budget. Aan dit percentage kan op dit moment nog weinig 
waarde gehecht worden, omdat de meeste gemeenten de voorschotbetalingen baseren op 
het geraamd budget en dus nog geen directe relatie tussen uitgaven en pgb-beschikkingen is 
te bepalen. Ook zijn we bij een aantal gemeenten uitgegaan van het volledige budget.
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3.8 Vrijgevestigden (overige aanbieders) 
Circa 150 vrijgevestigde hebben zich als zorgaanbieders gemeld. Voor deze rapportage hebben er een vijftigtal aangegeven zorg te hebben verleend.  

Verloop uitgaven 

 

 
 

Opmerkingen vooraf:  In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met 
kosten per aanbieder  Om de financiële afwikkelingen beter aan te laten 
sluiten bij de praktijk hebben we onlangs met de 
zorgaanbieders gecommuniceerd dat de 
zorgaanbieders voor begeleiding maandelijks 
zullen factureren en voor –DBC-trajecten zal 
tussentijdse verantwoording verlopen via de 
maandelijkse rapportage en de definitieve 
afrekening vindt plaats aan het einde van het 
traject.  De aanlevering steeds beter op gang komt, 
waardoor beter zicht komt op de uitgaven.  Het budget wordt als gevolg van uitname Wlz met 
€ 486.000,- afgeraamd. 

 
Toelichting uitgaven en zorggebruik: 
 

Uitgaven 
1. Op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat 

de uitgaven in de eerste zes maanden naar 
verwachting ruim binnen het budget blijven. Ten 
opzicht van vorige rapportage  tekent zich een 
beter beeld van het aantal zorgverleners wat zich 
heeft aangemeld en ook daadwerkelijk zorg 
verleent cq zal verlenen in onze regio.  

2. Over de periode tot en met juni hebben 50 
zorgleveranciers hun gegevens aangeleverd. De 
zorgkosten zijn het hoogst in mei (herziene omzet 
voor mei €529.000,-).T.o.v. mei zijn de kosten in 
juni met ruim 40% gedaald (15% onder het 
gemiddelde).  

3. Ondanks dat we o.b.v. deze “zachte” cijfers ruim 
binnen het budget blijven, adviseren wij om bij de 
doorverwijzing naar de overige aanbieders het 
verloop bij de RTA-partners in oogschouw te 
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Zorgverbruik 

 

 

 

 

nemen. Zeker bij de RTA-partners die op dit 
moment beduidend onder de 105%-productie 
zitten. Op dit moment zijn dit GGZ WNB, SDW, 
GGZ Breburg en in mindere mate De Viersprong.  

4. Op totaal geven de WBW gemeenten tot nu toe 
veel minder uit dan het budget. Deze ontwikkeling 
doet zich voor bij alle gemeenten. 

5. 20% van de zorgleveranciers (leveranciers met 
een omzet boven € 100.000,-) heeft meer dan 
75% aandeel in de kosten.  

 
Zorggebruik 
6. 50 zorgleveranciers hebben 1867 cliënten  uit de 

regio WBW in behandeling. In totaal zijn er 2130 
trajecten (behandelingen) gestart. Gemeente 
Roosendaal heeft met 27% de meeste clienten 
(kent een dalende lijn; was in april 35%). 

7. Zorgprofiel 6
9
 is veruit het meest gebruikte 

zorgprofiel (in aantallen en in geld). Omdat nogal 
wat aanbieders bij het zorggebruik geen opgave 
hebben gedaan, is het niet uitgesloten dat dit 
percentage in werkelijkheid hoger ligt. Ook 
hebben sommige aanbieders gerapporteerd o.b.v. 
de DBC’s systematiek.  

 
Aandachtspunten en risico’s:  Leverancier die wel zorg leveren en waar we 

geen zicht op hebben, omdat deze geen 
opgaven hebben gedaan voor rapportage en 
of nog niets hebben gedeclareerd bij de 
gemeente.  Signaal afrekening achteraf sterker. Dit blijkt 
ook uit de prognose zoals dit door een aantal 
zorgaanbieders voor de rest van het jaar is 
afgegeven.   

                                                      
9
 Zorgprofiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch)  
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3.9 Verrekenen en verzekeren 
 Het verrekenen en verzekeren is een vorm van solidariteit voor beperking van de financiële risico’s 
voor de gemeenten in West-Brabant West waarbij wel ingezet wordt om de prikkel voor de individuele 

gemeente om de beïnvloedbare kosten van de jeugdzorg zoveel mogelijk te beperken. De vaste 

regionale kosten en de openeinderegelingen met beïnvloedbaar risico, worden door de gemeenten 

gezamenlijk bekostigd. Voor afwijkingen van meer dan 10% kan aanspraak worden gedaan op 

financiële bijstand uit de regio. De negen gemeenten dragen gezamenlijk de kosten boven deze 10% 

naar rato van het aantal jeugdigen. De kosten die door de gemeenten wel beïnvloedbaar zijn worden 

afgerekend per gemeente. De afspraak geldt voor één jaar. In september 2015 wordt de afspraak 

geëvalueerd ten behoeve van een afspraak voor 2016. Tussentijds zal het Zi2t over dit onderdeel 

rapporteren. Aangezien de cijfers nog niet stabiel zijn, is het nog te vroeg om op dit onderdeel een 

degelijke analyse te verrichten. In deze rapportage hebben we een verbeterde en een geactualiseerde 

overzicht opgenomen. Hiermee trachten we inzicht te geven in het verloop van het verrekenen en 

verzekeren. Omdat niet in alle gevallen de informatie actueel is, gaan we ervan uit dat dit inzicht in het 

verloop van het verrekenen en verzekeren pas ontstaat nadat de informatie van Pgb en LTA stabiel is  

Een element wat samenhangt met het verrekenen en verzekeren is zorgcontinuïteit via het Pgb, het 

LTA of door overige zorgaanbieders. Volledige en kwalitatieve gegevensaanlevering door gemeenten 

over deze onderdelen is cruciaal. 

In samenwerking met de werkgroep financiën zal een procesvoorstel gedaan worden over de wijze 
van uitvoering verrekenen en verzekeren. Tevens zal er vanuit de werkgroep financiën een voorstel 
gedaan over afrekening bij productie boven 105% productiewaarde. Deze kan op verschillende 
manieren; 

1. Na iedere geval boven 105%  afzonderlijk afrekenen, 
2. “De veroorzaker” betaalt. Dit houdt in dat degene  aan wie de overschrijding is toe te schrijven, 

opdraait voor de overschrijding, 
3. Variant 2 met dien verstande dat er gekeken wordt naar het verloop over de hele linie van het 

RTA, 
4. Overschrijding gezamenlijk verdelen o.b.v. aandeel omzet of aandeel jeugdigen. 

 
In een memo die de werkgroep financiën zal voorleggen, wordt ingegaan op de bovengenoemde 
varianten inclusief een advies..  
 

3.10 Rijksinkomsten 
 

Het Rijk heeft in de(meicirculaire) bekend gemaakt wat het uiteindelijke budget voor 2015 wordt. De 

Rijksinkomsten bedragen in 2015 € 79,9 miljoen. Dit is €2,9 miljoen minder dan de vorige 

meicirculaire. Het verschil komt vooral door uitname in verband met wijziging in uitvoering van WLZ 

(€2,8 miljoen). Het resterende, circa € 140.000,-, heeft te maken met een correctie in verband met 

realisatie in 2014. Budgettair wordt dit bedrag grotendeels goedgemaakt door de 

inkomstenafhankelijke uitgaven zoals uitgaven van Zi2t en het LTA. 
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Bijlage 1: Omschrijving zorgvormen 

 

Zorgomschrijving Amarant 

Deelprestatie verblijf E 

Verblijf zonder overnachting 

Z430 Per dag ZZP 3VG kind excl.BH excl.DB 

Z543 ZZP 4LVG kind incl.BH incl.DB 

H300 Begeleiding kind 

H816 Begeleiding groep kind zwaar 

H329 Behandeling kind gedragswetenschapper 

H330 Behandeling kind paramedisch 

H896 Vervoer dagbesteding extramuraal kind 

H815 Begeleiding groep kind midden 

H940 Toeslag dagbesteding kind licht 

H325 Behandeling Poli JLVG 

Z523 Per dag ZZP 2LVG kind incl.BH incl.DB 

Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd 
H328 Behandeling kind arts verstandelijk 
gehandicapten 

H152 Begeleiding kind niet aangeboren hersenletsel 

(H334) Behandeling IOG (j)lvg 

(Z543) Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB 

(Z533) Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB 

(Z523) Per dag ZZP 2LVG incl.BH incl.DB 

(H325) Behandeling basis jlvg 

(P045) Diagnostiek deeltijd 

(H328) Behandeling basis som, pg, vg, lg 

(H891) Pdgdl. dagactiv. JLVG 

(P037) Specialistische jeugdhulp ambulant (Thuis) 

(Z912) Per dag Toeslag ZZP Observatie 

(H896) Vervoer dagbestedingdagbeh. Kind extramuraal 

(Z553) Per dag ZZP 5LVG incl.BH incl.DB 

 Behandeling kort - vanaf 400 minuten 

 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

 Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 

 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

 Diagnostiek - vanaf 1 tot en met 99 minuten 
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Bijlage 2: overzicht uitgaven overige aanbieders 
Leverancier Som van Januari Som van Februari Som van Maart Som van April Som van Mei Som van Juni Tot en met Juni

4mb -€                 
ASVZ 12.004€              10.842€               12.004€            11.617€          12.004€        11.617€       70.087€            
BTSW 293€                  195€                    293€                585€              390€             488€           2.243€             
Buro Maks 9.415€               10.040€               15.034€            13.493€          16.184€        8.276€         72.441€            
Care to Connect 3.183€         3.183€             
Cognitio 501€                  2.120€                 105.861€          35.790€          36.568€        36.678€       217.518€          
De Kroon Kinderpsychiater 1.281€            1.281€             
Educura bv 1.906€               5.470€                 10.402€            16.148€          24.677€        24.677€       83.280€            
Expertise in Ervaren -€                 
Focuz Behandelcentrum -€                   -€                    -€                 -€               -€                 
Homs Jeugdzorg 20.144€              22.615€               25.118€            27.495€          28.277€        27.683€       151.333€          
Impegno -€                 
Jaxie! 380€                4.751€            6.081€          11.211€            
Juvent 39.275€              32.199€               28.932€            24.196€          24.898€        22.721€       172.221€          
Kairos Breda 156€             782€           938€                
Kairos-Breda 156€             -€            156€                
Kinderspel 259€           259€                
KJ Psychologen -€                    19.907€            20.859€          30.226€        33.132€       104.124€          
Leestalent 1.184€                 1.184€             1.184€            2.273€          2.432€         8.257€             
Lydia zorg voor jeugd 309€             494€           803€                
M. Ossenblok 404€             404€           809€                
Maatschap Trivers 34.614€              35.223€               41.454€            38.788€          50.926€        56.141€       257.146€          
Marissink 2.299€         2.299€             
Nicole Bos 230€             -€            230€                
Opdidakt 18.430€              15.665€               23.675€            42.560€          100.330€          
Praktijk Biemans 676€                  676€                    676€                1.212€          1.658€         4.897€             
Praktijk de Hand -€                   353€                    371€                3.609€            7.113€          11.662€       23.108€            
Praktijk De Sleutel B.V. 1.359€               8.670€                 14.820€            20.706€          17.630€        10.068€       73.253€            
Praktijk Merkelbach -€                   -€                    -€                 -€               -€              2.048€         2.048€             
Praktijk Schoone 3.824€               7.070€                 8.018€             8.908€            8.221€          10.661€       46.701€            
Praktijk Tatoran -€                   371€                    1.588€             2.666€            1.799€          3.886€         10.309€            
Praktijk van Waterschoot -€                   -€                    -€                 -€               138.264€       -€            138.264€          
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. G.A.H. Bonroy -€                   -€                    -€                 -€               -€              -€            -€                 
Praktijk voor Psychologie Johan van Schaik -€                   -€                    -€                 -€               1.498€          1.100€         2.598€             
Pro6 770€             770€           1.540€             
Pro7 719€             720€           1.439€             
Psychologenpraktijk de Brede Aa/ Praktijk C.P.M. van Dijk 2.977€               3.286€                 3.278€             3.587€            3.896€          4.511€         21.535€            
Psychologiepraktijk Door -€                   80€                     160€                320€              320€             320€           1.200€             
RIO zorg -€                   -€                    -€                 -€               -€              -€                 
RPCZ 317€                  317€                    317€                317€              317€             1.584€             
Safegroup 23.829€        23.829€            
Stichting Emergis -€                 
Stichting Prisma 38.020€              28.627€               27.707€            20.886€          22.815€        17.957€       156.011€          
Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid 32.639€              25.091€               33.484€            35.614€          39.979€        166.808€          
Stichting Taalhulp 782€                  782€                    782€                782€              243€             243€           3.616€             
Toelichting: Facturatie volgt na herziening van de veegwet -€                   -€                    -€                 -€               -€              -€            -€                 
Topaze 5.583€               5.102€                 5.583€             5.423€            5.583€          -691€          26.581€            
Vraagkracht 4.761€            4.882€          1.548€         11.191€            
Yes We Can Clinics -€                   -€                    -€                 10.950€       10.950€            
Zorgbureau De Puzzel 685€                  739€                    1.092€             1.935€            6.866€          7.525€         18.842€            
(leeg) 98.559€              128.091€             3.809€             8.394€            8.862€          4.318€         252.032€          
Eindtotaal 322.000€            344.809€             385.926€          356.656€        528.579€       320.517€     2.258.486€        
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Bijlage 3: Zorggebruik LTA 
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