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RAADSMEDEDELING

Ontwikkelingen JeugdzorgPlus

Steenbergen;

Aan de Raad,

Steenbergen; 28 februari 2023

Aan de Raad,

Binnen de jeugdhulpregio West-Brabant West (WBW), West-Brabant Oost (WBO) en Zeeland is 
Stichting Almata een specialistische jeugdhulpaanbieder voor jongeren met (zeer) complexe 
problematiek. Zij zijn één van de 11 jeugdhulpspecialisten in Nederland met het aanbod gesloten 
jeugdhulp (JeugdzorgPlus). Stichting Almata biedt naast gesloten jeugdhulp ook ambulante en 
open vormen van residentiele (24-uurs) jeugdhulp. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor 
de Time-Out voorziening (crisisopvang) binnen de jeugdhulpregio WBW.

Voor 2020 was er al sprake van een dalende instroom van jeugdigen. Vanaf 2020 heeft deze 
daling zich doorgezet. Het proces van afname wordt verstrekt door maatschappelijke druk om de 
inzet van gesloten jeugdhulp te minimaliseren (o.a. 'Stichting Het Vergeten Kind'). Daarnaast heeft 
de staatssecretaris van VWS in juli 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de 
ambitie dat alle gesloten jeugdhulp uiterlijk op 1 januari 2025 kleinschalig werkt en dat 
instellingen toewerken naar 0 gesloten plaatsingen in 2030 (zie bijlage). Door deze 
ontwikkelingen zijn de drie jeugdhulpregio's en Stichting Almata op zoek naar duurzame 
alternatieven.

In deze raadsmededeling informeren we u over het proces naar duurzame alternatieven voor 
deze vorm van jeugdhulp.

Consequenties en scenario's
Door de afname van het gebruik van JeugdzorgPlus en de Time-Outvoorziening en de 
toegenomen kosten voor o.a. personeel, huisvesting en energie loopt de continuïteit bij Stichting 
Almata op dit moment gevaar. Met ondersteuning van onderzoeksbureau AEF zijn er 3 scenario's 
uitgewerkt.

1. Een basisscenario
2. Een transformatiescenario
3. Een faillissementsscenario
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Met het basisscenario worden er maatregelen genomen om de afbouw van activiteiten te 
realiseren die ook op termijn niet rendabel zijn en herstelmaatregelen voor overige activiteiten. 
Dit scenario is helaas niet toekomstbestendig vanwege de wens van het Rijk om de JeugdzorgPlus 
af te bouwen. Het transformatiescenario houdt rekening met deze wens, maar hiervoor moet 
nog het een en ander verder onderzocht en uitgewerkt worden. Omdat Stichting Almata een 
cruciale jeugdhulpaanbieder is met een aanbod dat niet overgenomen kan worden door een 
andere zorgaanbieder, is het faillissementsscenario geen optie.

Vervolg
Om in 2023 te zorgen voor continuïteit van zorg wordt er ingestoken op scenario 1: het 
basisscenario. Voor dit basisscenario stellen de 3 jeugdhulpregio's gezamenlijk C610.000,- 
beschikbaar volgens de in het convenant afgesproken verdeelsleutel. Voor de jeugdhulpregio 
West-Brabant West betekent dit een bedrag van C265.500,-. Dit betekent een bijdrage van 
C 17.752,55 voor de gemeente Steenbergen. Binnen de huidige begroting 2023 is hier geen 
budget voor beschikbaar en zal daarom worden meegenomen in de tussenrapportage 2023. 
Naast de borging van continuïteit van zorg voor deze kwetsbare jeugdigen creëren we tijd om 
gezamenlijk met Stichting Almata de transformatiedoelen te bepalen en verder vorm te geven. 
Hiermee is bestuurlijk de opdracht gegeven om scenario 2: transformatiescenario te 
onderzoeken. De verwachting is dat er voor het zomerreces een transformatieplan met een 
duurzame oplossing voor zowel de gesloten als open woonvormen van Stichting Almata binnen 
het zorglandschap ligt, waarmee we de komende járen transformeren naar kleinschalige 
alternatieven voor deze kwetsbare doelgroep.

Met vriendelijke groet, 
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