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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Tekort op de Jeugdhulp begroting 2017

Steenbergen; 5 april 2018

Aan de Raad,

Op 5 april j.l. heeft wethouder Van Geel u mondeling geïnformeerd over het tekort op de begroting voor 
jeugdhulp in 2017 en u toegezegd een raadsmededeling hierover toe te sturen. Onlangs (8 maart 2018) 
hebben wij een overschrijding van 0 1.421.019,-- op de begroting 2017 van jeugdzorg, geconstateerd.

Analyse
Wij zijn vanzelfsprekend direct aan de slag gegaan om te analyseren waardoor dit tekort is ontstaan. 
Hiervoor hebben wij externe financiële expertise ingezet, zodat een grondige analyse kan worden 
gemaakt. We zijn in november 2017 overgestapt op een nieuw Back-office systeem, omdat de oude ons 
slechte of ontoereikende management informatie verschafte. De overgang naar nieuw back-office 
systeem bemoeilijkt nu nog om een snelle grondige analyses te kunnen maken. Het niet kunnen 
opleveren van goede managementinformatie is de reden dat wij zijn verrast met deze tekorten bij het 
afsluiten van 2017.

Bij het opstellen van de najaarsnota hadden wij geen indicatie dat we geconfronteerd zouden worden met 
zulke tekorten. Bij de najaarsnota is een bijstelling gedaan, gebaseerd op de septembercirculaire. Van de 
overschrijding is echter ruim 6 1.200.000 vanaf november 2017 betaald.

De tot nu toe vergaarde informatie geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat in 2017 betaald is 
voor zorg die niet aan de gemeente Steenbergen geleverd is. Alle kosten die door Steenbergen betaald 
zijn, zijn ten goede gekomen aan jongeren in de gemeente Steenbergen. Er is geen enkele jongere 
tussen wal en schip gevallen.

Afspraken over solidariteit jeugdzorgregio
Naast dat wij u hebben geïnformeerd, hebben wij op 28 maart 2018 ook de portefeuillehouders uit onze 
samenwerking jeugdzorg geïnformeerd. In de zorg voor de jeugd West-Brabant West werken we vanaf 
2015 samen met de 9 gemeenten in de regio. Omdat het jeugdstelsel een open eind regeling kent, is er in 
de regio een afspraak gemaakt over solidariteit (zie document BM 1600090). Deze afspraak is voor het 
eerst in 2015 gemaakt en is voortgezet in 2016 en 2017. Deze afspraak is door alle colleges in onze 
jeugdzorgregio bekrachtigd. Wij zullen bij de jeugdzorgregio een beroep doen op deze afspraken over 
solidariteit. De spelregels over de wijze waarop een beroep kan worden gedaan op solidariteit zijn echter 
onvoldoende vastgelegd, hierover zijn we in gesprek met de collega’s uit de jeugdzorgregio. Naast 
Steenbergen hebben ook de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Woensdrecht tekorten op jeugdzorg.



Eerste inhoudelijke duiding
Zoals aangegeven is het nu nog niet mogelijk om een grondige analyse aan u te leveren. Wij kunnen u 
wel een eerste duiding geven waardoor de tekorten hoogstwaarschijnlijk zijn veroorzaakt.

o 2017 kent een hoger zorggebruik Niet Vrij Toegankelijke Zorg. Dit is hoger dan in 2016 en ook 
hoger dan verwacht bij het opstellen van de begroting, 

o Steenbergen heeft te maken gehad met verhuizingen van en naar onze gemeenten. Deze
verhuizingen veroorzaken een substantiële verhoging van ons zorggebruik; dit bedrag loopt in de 
vele tonnen.

o Huisartsen waren zich nog nauwelijks bewust ervan dat zij een sturende rol hebben op het 
inzetten van de juiste zorg bij onze jeugdigen. Wij zijn in 2017 in gesprek gegaan met hen en 
zien hiervan de eerste voorzichtige resultaten begin 2018. De echte resultaten verwachten wij 
pas in de loop van 2018 te zien.

o Naast de huisarts heeft ook de rechter heeft de bevoegdheid om te verwijzen naar jeugdzorg. We 
zien in Steenbergen een hoog aantal jongeren via deze route voor o.a. vechtscheidingen, 
jongeren die met justitie in aanraking komen en een beschermingsmaatregel nodig hebben. Hier 
hebben wij nauwelijks tot geen invloed op. Wij hebben in 2017 geïnvesteerd in specialistische 
jeugdprofessionals voor veiligheid.

o Steenbergen kent een hoog gebruik van geestelijke gezondheidszorg, 
o Vorig jaar zijn we overgegaan op een ander systeem voor het toekennen van hoogcomplexe 

(dure) zorg. Dit leverde in eerste instantie als reactie van zorgaanbieders op dat zij zijn gaan 
maximaliseren (zo lang en duur mogelijke trajecten inzetten) bij zorgtrajecten Hiervoor zijn direct 
maatregelen getroffen. Maar ook hiervan zijn de meeste resultaten pas in 2018 merkbaar, 

o Om te voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van zware en dure zorg is preventie nodig. We 
investeren in preventie, waarbij de resultaten hiervan op lange(re) termijn zijn te verwachten, 

o Om onze jeugdprofessionals de ruimte te geven aan de slag te gaan met gezinnen, in plaats van 
onnodig door te verwijzen naar (duurdere) zorgaanbieders, verschuiven wij in afstemming met 
elkaar veel preventieve zaken naar de jeugdverpleegkundige en de jongerenwerkers. Deze 
ontwikkeling hebben wij eind 2016 al ingezet en laat nu voorzichtig resultaten zien.

Verbetermogeiijkheden
Naast de cijfermatige en inhoudelijke analyse van het tekort is meteen opdracht gegeven aansluitend aan 
de analyse inzicht te geven in de verbetermogeiijkheden, zowel van het primaire bedrijfsproces als de 
ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen, en ondersteuning te bieden bij de implementatie en monitoring 
hiervan.
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Vervolg
Wij doen er alles aan u zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te geven en streven er naar om dit met het 
huidige college te doen. We zijn bezig met een grondige analyse die wij zo spoedig mogelijk aanleveren, 
samen met een actieplan hoe dit in de toekomst te voorkomen. Wij zullen u op 19 april, bij de 
eerstvolgende raadsbijeenkomst, informeren op welke termijn wij u deze informatie kunnen aanleveren.

Hoogachtend, X
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

den Belt, MBA
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