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Aan de Raad, 

In de afgelopen weken is jeugdzorg meerdere malen in het (landelijke) nieuws gekomen. In diverse 
berichten wordt gesproken over een slechte kwaliteit van de zorg en overschotten bij de gemeenten. We 
willen u informeren wat de situatie in onze gemeente en samenwerking in de regio is. 

Overschot 2015 
Afgelopen week is meerder malen gesproken over overschotten jeugdzorg. De gebruikte informatie 
spreekt over overschotten in het sociaal domein in 2015, jeugd en Wmo. Dit gaat niet alleen over 
jeugdzorg, zoals in de media werd genoemd. In de jaarrekening van 2015 hebben wij al aangegeven 
overschotten te hebben op nieuwe taken Wmo en jeugdzorg, deze worden met name veroorzaakt door 
begeleiding. Het totaaloverschot à C 904.000,- (Wmo 6 860.941,- en Jeugd C 43.059,-) is opgenomen in 
een reserve sociaal domein omdat wij de komende jaren tekorten verwachten, m.n. op jeugdzorg en deze 
hiermee kunnen worden gedekt. 

Opgave 2016 
Het tweede uitvoeringsjaar van de jeugdzorg vordert gestaag en met behulp van de rapportages van het 
Zorg inkoop- en informatieteam (ZI2T) houden we in de regio West-Brabant West vinger aan de pols over 
de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van ons jeugdzorgstelsel. Een stelsel wat nog volop in 
ontwikkeling is, passend bij de transitiefase waar wij nog volop in verkeren. Een dynamisch proces op 
inhoud en bedrijfsvoering met zowel gevolgen voor aanbieders als gemeenten. Zoals eerder met u 
gedeeld nemen de budgetten voor de jeugdzorg in onze regio West-Brabant West als gevolg van de 
invoering van een objectief verdeelmodel fors af. De korting van het budget jeugdzorg bedraagt regionaal 
(9 gemeenten) gezien 220/). Deze krimp kan alleen opgevangen worden als we onverminderd voortgaan 
op de weg van de transformatie van de jeugdzorg. Soms zal het hierbij nodig zijn om op deze weg tijdelijk 
een overschrijding van de uitgaven op de jeugdzorg voor lief te nemen. De focus blijft echter gericht om 
de vermindering van budgetten middels transformatie op te vangen. 

Op dit moment lijkt er voor 2016 een tekort te staan in de middelen jeugdzorg, de huidige zorgvraag ligt 
hoger dan begroot. Dit tekort wordt veroorzaakt door o.a. meer inzet van zwaardere zorg en 
doorverwijzingen van huisartsen, jeugd- en kinderartsen. Daarnaast zien we dat de effecten van de 
ingezette transformatie nog niet door zijn vertaald in het gebruik van de zorg en de daarmee 
samenhangende kosten. 



Kwaliteit van de zorg 
Er is in de media ook gesproken over de kwaliteit van de geleverde jeugdzorg, hier is ook het rapport van 
de kinderombudsvrouw bij betrokken. Eerder hebben wij u al geïnformeerd dat wij de informatie van deze 
rapporten voor onze regio niet betrouwbaar genoeg vinden. Vanuit onze regio West- Brabant West 
nemen de gemeente geen deel in dit onderzoek. Wij hebben zelf een uitgebreid traject opgezet om de 
kwaliteit d.m.v. doelrealisatie, uitval en cliënttevredenheid te meten van onze nieuwe 
arrangementsystematiek. De eerste cijfers hiervan verwachten wij in de loop van 2017. Daarnaast 
hebben we samen met de GGD een cliënttevredenheidsmonitor opgezet waarin de kwaliteit van onze 
jeugdprofessionals wordt gemeten. 

Wij signaleren wel dat alle ontwikkelingen in combinatie met de financiële opgave die vanuit het rijk is 
opgelegd veel vraagt van de mensen die zorg leveren aan onze jeugdigen. Het is nog steeds zoeken naar 
de juiste wegen en het inregelen in de bedrijfsvoering, waar tijd in gaat zitten. Wij zien ook dat alle 
betrokken professionals in onze regio hun best doen goede zorg voor de jeugdigen te realiseren en er 
alles aan doen om ervoor te zorgen dat de jeugdigen geen nadelige effecten hebben van deze 
stelselwijziging. 

Wij zullen op een later tijdstip u nader informeren over de ontwikkelingen in 2017 en onze maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de tekorten de komende jaren steeds verder terug worden gedrongen. 
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