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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Inzicht in budgetten jeugd

Steenbergen; 17 juli 2018

Aan de Raad,
Inleiding
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 5 juli 2018 is door de portefeuillehouder jeugd 
toegezegd dat op korte termijn inzicht zou worden gegeven in de stand van zaken budgetten jeugd. In 
deze raadsmededeling informeren wij u hierover.

De raadsmededeling is als volgt opgebouwd:
Cijfermatige vergelijking tussen werkelijke uitgaven 2017, begroting 2018 en verwachte uitgaven 
2018
Analyse verschillen 
Lokaal actieplan 
Risico’s 
Vervolg

Cijfermatige vergelijking
In deze vergelijking zijn alleen de onderdelen opgenomen, waarvan de verwachte werkelijke uitgaven 
2018 een afwijking van de begroting te zien geven. Dit betekent dat de posten PGB (persoonsgebonden 
budget), veiligheid jeugdzorg en Landelijk Transitiearrangement niet opgenomen zijn.

De verwachting 2018 is bepaald uit de realisatiecijfers over het eerste halfjaar, aangevuld met de 
verwachte uitgaven voor het 2e halfjaar.

Onderdeel Uitgaven 2017 Begroting 2018 Verwachting 2018
Niet vrij toegankelijke zorg,
Pleegzorg **

6 4.018.746
e 350.000
e 4.368.746

6 2.606.521 6 3.100.000 structureel
6 400.000 incidenteel
6 3.500.000 totaal

Jeugdzorgt e 257.726 6 277.814 6 307.000
Pleegzorg ** e 100.549 6 119.474 6 450.000
Totaal 6 4.727.021 6 3.003.809 6 4.257.000

** Een deel van de kosten pleegzorg is in 2017 verantwoord op niet vrij toegankelijke zorg.



Analyse verschillen 
Niet vrij toegankelijke zorg
In de niet vrij toegankelijke zorg zien we dat de verwachting 2018 C 518.000 lager ligt dan de uitgaven 
2017 exclusief pleegzorg, maar 6 900.000 hoger dan de begroting 2018. Hiervoor kunnen een aantal 
oorzaken benoemd worden.

De verwachte structurele uitgaven 2018 komen uit op 0 3.100.000. Daarnaast moet rekening gehouden 
worden met een incidenteel na-ijleffect van 0 400.000, voornamelijk veroorzaakt door de in 2016 gestarte 
nieuwe arrangementensystematiek.

Huisartsen hebben vanuit de Jeugdwet de mogelijkheid jeugdigen en hun ouders zelfstandig door te 
verwijzen naar zorgaanbieders. We zagen in 2017 een behoorlijk aantal verwijzingen van huisartsen naar 
tweedelijns (psychische) zorg, zonder dat een jeugdprofessional meegekeken heeft of dat er een 
gezinsplan is. Omdat voor huisartsen de thuissituatie vaak te onbekend is, kunnen zij niet altijd bepalen 
welke vorm van jeugdzorg het best passend is. Hierdoor zagen we soms verwijzingen naar (dure) 
zorgvormen, waarbij mogelijk andere zorg beter passend was geweest bij het gezin. Het CJG heeft de 
mogelijkheid breder te kijken en ziet (onnodige) stapeling van zorg. We hebben in 2017 geïnvesteerd in 
de bekendheid van het CJG bij de huisartsen. De huisartsen worden nu gestimuleerd niet meer 
zelfstandig naar een zorgaanbieder door te verwijzen, maar gebruik te maken van de gemeentelijke 
toegang (CJG). Hierdoor kunnen de jeugdprofessionals kritisch kijken naar de inzet van de juiste 
zorgvormen en daarmee ook onnodige (dure) verwijzingen voorkomen.

De algehele tendens die we in 2018 in hebben gezet, is meer ambulant investeren door de 
jeugdprofessionals, in plaats van standaard doorverwijzen.
We hebben in onze inkoop zaken aangepast. De inzet van hoogcomplexe zorg is nu geconcentreerd bij 
een beperkt aantal aanbieders. Daarnaast is er ook bij de laagcomplexe zorg opnieuw gekeken naar 
tarieven. Hierdoor is sprake van een veel betere sturing op ínhoud, maar ook op kosten.

Jeugdzorg+
Voor Jeugdzorgn- is als gevolg van provinciale inkoop afspraken sprake van een overschrijding van het 
beschikbare budget met 6 29.186.

Pleegzorg
We hebben in de gemeente Steenbergen een relatief hoog aantal kinderen die pleegzorg ontvangen. 
Hierbij gaat het om kinderen die onder voogdij staan en hier bij pleegouders verblijven. Het is een mooi 
gegeven dat de gemeenschap zo open staat voor pleegzorg. Het brengt echter op het gebied van 
jeugdzorg hogere kosten met zich mee.
Helaas hebben we moeten constateren dat de kosten van pleegzorg in vorige járen slechts voor een deel 
op het budget voor pleegzorg terecht zijn gekomen. In de begroting 2018 is verder geborduurd op de 
geboekte bedragen uit vorige járen.
Thans moeten we constateren dat voor pleegzorg structureel 6 450.000 nodig is.

Lokaal actieplan
In de oordeelsvormende vergadering van 7 mei jl. is het lokaal actieplan besproken. Wij verwachten dat 
de daarin opgenomen besparing niet gerealiseerd kan worden.

Risico’s
Bij de thans gepresenteerde cijfers onderkennen wij een aantal risico’s.

Het verlenen van jeugdhulp is een open einderegeling. Hulpvragen moeten gehonoreerd worden, ook als 
het budget daarvoor niet toereikend is.
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In de verwachting 2018 is, behalve de bekende multiproblemcasussen, slechts in beperkte mate rekening 
gehouden met nieuwe multiproblemcasussen. Mocht er in het 2e halfjaar 2018 sprake zijn van meer 
multiproblemcasussen dan nu voorzien is, dan heeft dat een nadelig effect op het budget.

De schatting van de kosten voor het 2e halfjaar heeft plaats gevonden op basis van de verwachte 
instroom en rekening houdend met pieken in bepaalde maanden. Door vaker dit soort schattingen te doen 
en steeds terug te kijken waar en waarom deze schattingen afwijken van de werkelijkheid zullen we 
steeds beter in staat zijn verwachtingen nauwkeuriger in beeld te brengen. Deze systematiek moet echter 
nog worden doorontwikkeld. De administratieve procedures zijn naar aanleiding van de analyse 2017 
anders ingericht, wat ook een positieve invloed heeft op de betrouwbaarheid van de gegevens.

Vervolg
In de tussentijdse rapportage zullen wij voorstellen doen voor de aanpassing van de budgetten. Als 
uitgangspunt hiervoor zullen wij de verwachting 2018 opnieuw bepalen door rekening te houden met de 
realisatiecijfers t/m juli. Wij zullen daarbij de in de perspectiefnota aangekondigde te vormen financiële 
voorziening betrekken. De gevolgen van de mei- en septembercirculaire zullen wij zowel bij de 
tussentijdse rapportage als de begroting 2019 betrekken.

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

P.W.A. Lepolder
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