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  Geachte collega,  
 

 

Geacht bestuur,  

Tijdens het bestuurlijk overleg jeugd op 25 oktober jl. zijn de afspraken vastgelegd over het doen 

van een beroep op solidariteit uit de regio over 2018. Onderdeel van deze afspraken is om, 

indien de gemeente gebruik wil maken van de regeling op solidariteit, voor 15 december 2018 

een prognose en vooraankondiging te doen,. Middels deze brief informeren wij u dat de 

gemeente Steenbergen in 2018 gebruik wil maken van deze mogelijkheid.  

 

 

Prognose 2018 

Wij zien een tendens dat de kosten lager uitvallen ten opzichte van voorgaand jaar. Volgens de 

laatste prognoses komen we in 2018 uit op een tekort van € 930.000. De prognose en werkelijke 

tekorten zullen in de komende maanden nog worden bijgesteld. Afwijkingen op bovenstaande 

prognose zullen wij kenbaar maken op de afgesproken tijdstippen, uiterlijk 22 februari 2019.  

 

 

Eigen risico 2018 

Binnen de afspraken voor solidariteit is ook een eigen risico opgenomen. Iedere gemeente heeft 

een eigen risico van 10% alvorens het aanspraak kan maken op de regeling. Voor de gemeente 

Steenbergen is dit bedrag € 457.000,--.  
 

 

Eigen rekening 

Het college heeft op dit moment nog geen definitief standpunt ingenomen of de gemeente 

Steenbergen nog een deel voor eigen rekening neemt. Zij zal dit besluit nemen aan de hand van 

de definitieve kosten voor 2018. Wij gaan hier vooralsnog niet vanuit.  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Verwachte aanspraak op solidariteit 

Gezien het bovenstaande verwachten wij een beroep te doen op solidariteit 2018 voor een 

bedrag van € 473.000,--. In de bijlage vindt u de tabel waarin dit is weergegeven. Ook kunt u 

hierin de maatregelen vinden die wij hebben getroffen om het tekort zo veel mogelijk terug te 

dringen.   

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

 

Wethouder drs. J. Krook 

Gemeente Steenbergen
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Bijlage 1: Tabel met kosten Steenbergen volgens uitgangspunten solidariteit  (d.d. 13-

12-2018) 

 

Kostenoverzicht tbv aanvraag solidariteit 2018   

Omschrijving lasten/baten Steenbergen 

    

1. Inkomsten en overige dekkingsmiddelen   

1.1 Rijksinkomsten (deel objectief model)  €             . .   

1.1 Rijksinkomsten (deel historisch budget)  €             . .   
1.1 Rijksinkomsten (suppletieuitkering)   

1.2 Rijksinkomsten (Wlz)   

1.2 Overige inkomsten  (Extra inzet JP + TTWW)  €                   .   
1.3 CJG gelden uit verleden   €                .   

1. Totale dekkingsmiddelen  €             . .   
    

2. Vaste budgetten   

    

2.1 Jeugdzorg Plus  €                .   

2.1.1 JZ Plus 198.000 

2.1.2 JZ Plus: instemmingsonderzoek 1.000 

2.1.3 JZ Plus: aanmeldcoördinatie 2.000 

2.1.4 JZ Plus: voorlopige machtiging 3.000 

2.1.3 JZ Plus: extra kosten projectleider 1.000 

    

2.2 Veiligheid  €                .   
2.2.1 Veilig Thuis  €                   9 .   
2.2.2 KR8-Kollectief (jeugdbeschermingstafel)  €                     .   

   2.2.3. Spoed Eisende Zorg (SEZ)  €                   .   
    

2.4 Innovatiebudget   €                  9.   
2.4.1 Innovatiebudget  €                   .   
2.4.2 Projectleider Kwaliteitsmonitor  €                     .   
    

2. Totale vaste budgetten  €                .   
    

3. Variabele kosten - solidariteit   

    

3.1 tot 3.4 Zorg in nature  €             . .   
3.1 tot 3.2 Hoogcomplex / Laagcomplex  €             . .   
3.3 Landelijk Transitiearrangement (LTA)  €                .   
3.4 Persoonsgebonden budget (PGB)  €                .   
    

3.5 Landelijk werkende instellingen (LWI) (351+352)  €                .   
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3.5.1 Jeugdbescherming Brabant (regio)   

3.5.2.  Landelijk Werkende Instellingen   

    

3. Totale variabele kosten (openeinderegelingen) - solidariteit  €             . .   
    

4. Variabele kosten - buiten solidariteit   

4.1 Interne uitvoeringskosten 60.000 

4.2 Zi2t 47.000 

4.3 TTWW 8.000 

4.4 Expertteam 33.000 

4.5.1 Jeugdprofessionals 452.000 

4.5.2 Jeugdprofessionals (indexering)   

4.5.3. Jeugdprofessionals (extra inzet)   

4.6 Monitoringtool dashboard 2.000 

4.7 Kwaliteitsmonitor 26.000 

4. Totale variabele kosten - buiten solidariteit 628.000 

    

Totale uitgaven 5.546.000 

    

Saldo lasten en baten -930.000 

    

5.1 Eigen risico 10% van variabele kosten solidariteit 457.000 

    

Netto overschrijding tbv solidariteit -473.000 

    

5.2 Aandeel bijstand bij tekort 6% 
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Bijlage 2: ingezette acties Steenbergen 2018 

In 2018 hebben we al gemeente Steenbergen diverse acties uitgezet om de tekorten 

op jeugdzorg zo veel mogelijk terug te dringen. In het actieplan is een groot deel van 

deze acties al opgenomen als voornemen. Bij de uitvoering daarvan zijn enkele 

wijzigingen toegepast om de kosten nog verder terug te dringen. Onderstaand is 

weergegeven welke acties zijn ingezet. We hebben de acties onderverdeeld in een 

aantal hoofdblokken waarop we hebben geïnvesteerd.  

 

Voorliggend veld  

We hebben afgelopen jaar een aantal zaken uitgezet om het voorliggend veld te 

versterken. Deze acties zijn allen opgenomen in het actieplan 2018. We steken zeker in 

het voorliggend veld zo veel mogelijk in op duo’s van jeugdprofessionals in combinatie 
met de jeugdgezondheidszorg. We hebben zowel de JGZ -0-4 als die van 4-19 extra 

gefinancierd om ruimte te hebben voor hun inzet bij het CJG.  

 

- Huisartsen 

We hebben voor de huisartsen duo’s gemaakt van de JGZ en één jeugdprofessional. 
De JGZ verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor de huisartsen. De 

jeugdprofessional is betrokken bij alle arrangementen die afgegeven worden via de 

huisartsenroute. We hebben hiermee echt geïnvesteerd in de vaste gezichten voor de 

huisartsen.  

 

- Samen scheiden 

We hebben een pilot opgezet samen scheiden. Deze steekt in op zo vroeg mogelijke 

begeleiding van ouders die uit elkaar gaan. We hebben alle jeugdprofessionals laten 

trainen op dit gebied via de training !YES. Ook bij deze pilot steken we in op duo’s zo 
veel mogelijk met de jeugdgezondheidszorg om de neutraliteit van ouders te borgen. 

Maar tegelijkertijd ook de belasting van het team JP’ers niet onnodig hoog te laten zijn. 
 

- Sovatraining door JP met JGZ 

De jeugdprofessionals zijn getraind in het geven van SoVatrainingen. Deze trainingen 

worden een aantal maal per jaar gegeven door een jeugdprofessional samen met een 

jeugdverpleegkundige van de JGZ.  

 

 

Onderwijs 

We hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in de samenwerking met het onderwijs. 

Hierbij steken we ook in om zo veel mogelijk dezelfde gezichten bij het onderwijs te 

hebben. Daarbij kiezen we ook voor de combinatie van jeugdverpleegkundige en de 

jeugdprofessional.  

 

- Spreekuur 

De jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op de scholen in onze gemeenten. 

Deze spreekuren worden gebruikt door ouders/jeugdigen maar ook de door IB’ers als 
er iets speelt. De verpleegkundigen nemen daarbij de lichte vragen zelf mee ter 

begeleiding. Zaken waarvan zij inschatten of twijfelen die worden besproken in de 

verdeling op maandag om eventueel een jeugdprofessional erbij te koppelen. Ook 

worden op dit moment zaken overgedragen als ze duidelijk voor de 

jeugdprofessionals zijn.  
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- Pilot pop-up R@velijn 

’t R@velijn heeft een POPUP voor leerlingen die dreigen uit te vallen en voorheen naar 

de Rebound zouden gaan. De leerling gaat 6 weken naar de POP-UP waar het 

onderwijs en begeleiding krijgt. Het onderwijs wordt verzorgd door het R@velijn. Er is 

een jeugdprofessionals gekoppeld  aan deze POP –UP, deze pakt de zorg en 

begeleiding voor thuis op zodra de leerling bij de POP UP start. Dit allemaal om te 

voorkomen dat leerlingen bij een vervangend schooltraject terecht komen ( 

zorgboerderij. Conaction, Open door). Er zijn nog geen ervaringen opgedaan met 

jeugdigen uit Steenbergen zelf, wel uit een van de gemeenten van de Brabantse Wal. 

Deze ervaringen waren zeer positief. Wij ondersteunen de pop-up dmv. een 

jeugdprofessional. Wanneer het van de pilot naar de projectfase zal overgaan wordt 

opnieuw gekeken hoe we ondersteuning kunnen leveren, gezien de eerste positieve 

resultaten.  

 

Jeugdprofessionals  

We hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in de jeugdprofessionals. Er is een tijdelijke 

uitbreiding geweest, deze zal in 2019 worden omgezet naar structurele uitbreiding. 

Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in het team jeugdprofessionals op 

verschillende manieren. We hebben scherper ingestoken op de ambulante inzet van 

jeugdprofessionals. De CJG coördinator houdt met alle jeugdprofessionals caseload 

besprekingen om feeling te hebben met wat speelt en hoe de jeugdprofessionals in de 

casussen zitten. Naast het ambulant werken wordt ook het werken met het 

voorliggend veld op deze manier continu onder de aandacht gehouden  

 

- Beweging van JP’ers om meer ambulant te werken 

We zijn in het afgelopen jaar nog meer gaan sturen op ambulant werken door de 

jeugdprofessionals.  

 

- Gespecialiseerde JP’er LVB 

Afgelopen jaar hebben we een jeugdprofessional binnen het team gehad die 

gespecialiseerd is in mensen met een verstandelijke beperking. Door de inzet van 

deze jeugdprofessional konden we bij een aantal casussen voorkomen dat zij een 

duurzaam arrangement werden.  

 

- Hoogcomplex procedures aangescherpt. 

Wanneer een jeugdprofessional een casus hoogcomplex heeft, worden deze naast het 

vier-ogen-principe dat voor alle casussen geldt, ook besproken met de coördinator 

CJG.   

 

Back- office op orde  

Wij hebben een intensief traject op de bedrijfsvoering ingericht ondersteund door een 

extern adviesbureau. Vanuit het verbeterplan zijn er op zes managementgebieden 

(Governance, Beleid, Primair proces, Planning & Control, ICT, HRM) stappen gezet om 

de bedrijfsvoering te verbeteren inclusief een overlegstructuur waarin de borging van 

de driehoek beleid- uitvoering- financiën is belegd. 

 

- Werkprocessen aangepast 

In opvolging van de implementatie van een nieuwe applicatie (ZorgNed) hebben we 

werkprocessen aangepast zodat de cijfers t.b.v. het GRIP-dashboard periodiek 

aangeleverd kunnen worden.  
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- Aanstellen kwaliteitsmedewerker 

Er is een kwaliteitsfunctie ingericht en zijn we per 1 januari 2019 gereed om het 

administratieprotocol uit te voeren.  

 

- Prognosemodel opgesteld.  

Ook is er een prognosemodel ontwikkeld om de kosten van de uitgaven jeugd te 

kunnen voorspellen. Deze kennis delen we met een aantal collega gemeenten en kan 

mogelijk een opmaat vormen voor de keuze van het regionale prognosemodel.  

 

- Aantrekken collega Jeugd & Onderwijs 

Naast het uitbreiden van de functie jeugdprofessional hebben we ook geïnvesteerd in 

een beleidsmedewerker jeugd&onderwijs. We hebben voor deze combinatie gekozen 

om de aansluiting met onderwijs en jeugd ook te kunnen verbeteren. Deze collega 

heeft een halve fte van beleidstaken jeugd overgenomen van de coördinator CJG. Deze 

heeft hiermee de ruimte gekregen om zich volledig te richten op de aansturing van de 

jeugdprofessionals en de bedrijfsvoeringstaken die daarbij horen.  

 

- Jongerenwerker extra 

We hebben onze jongerenwerkers, net als de jeugdgezondheidszorg, als onderdeel 

van het team CJG. De jongerenwerkers pakken casussen op die aangemeld worden bij 

het CJG en werken in duo’s met de jeugdprofessionals. We hebben ruimte gekregen 
om een extra jongerenwerker aan te stellen, zodat we nog meer kunnen investeren in 

de voorkant.  

 

 

  

 

 

 

 

 


