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Dilemma’s
Begroting Jeugdhulp

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021-2024
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Huidige situatie 

▪ Programmabegroting Jeugdhulp 2019 blijkt ontoereikend
▪ Meerjarenperspectief laat door hogere kosten een toename zien
▪ Uitgangspunten begroting 2018 zijn nog steeds leidend

▪ Loonstijging leidt bij een aantal jeugdhulpaanbieders tot afname 
levering zorg voor hetzelfde budget

▪ In de meicirculaire ontvangen gemeenten extra budget om deze 
loonstijging op te vangen

▪ Toename aantal jeugdigen met ondersteuningsvraag
▪ Bij een aantal jeugdhulpaanbieders lopen de wachttijden op

▪ Welke keuzes kunnen gemeenten maken
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Inkoop 2021

▪ Programmabegroting Jeugdhulp 2020 en Meerjarenbegroting Jeugdhulp 
2021-2014 gaan nog uit van ongewijzigd beleid en uitvoering

▪ (Sub)regionale ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de begroting 
Jeugdhulp
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Kosten vergelijkbaar gemaakt met het jaar 2019
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Ter info: Totaal kosten Jeugdhulp - vergelijkbaar 2019
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Meer jeugdigen ontvangen jeugdhulp
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Kostenstijging door loonstijging

Gemiddelde loonstijging:
▪ 2014 - 2016 - < 1%
▪ 2017 - 1,5%
▪ 2018 - 2,9%
▪ 2019 - 4,0%

▪ In voorgaande jaren is de programmabegroting jeugdhulp niet geïndexeerd
▪ Met de huidige loonontwikkeling is deze lijn moeilijk te handhaven zonder 

gevolgen voor de uitvoering van de jeugdhulp
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Loonontwikkeling in beeld t.o.v. de begroting
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Welke keuzes zijn te maken 

Op basis van uitgangspunten realistische begroting 2018:
▪ Budget 2019 e.v. voor jeugdhulp verhogen
▪ Bestedingsruimten 2019 en tarieven 2020 jeugdhulpaanbieders aanpassen

Of in afwijking daarvan:
▪ Bestedingsruimten 2019 en tarieven 2020 jeugdhulpaanbieders niet aanpassen 
▪ Wachttijden laten oplopen en alleen ernstige problemen aanpakken
▪ Beperking van het aanbod jeugdhulp
▪ Bezuinigen op JGT-teams
▪ Strengere toegang tot jeugdhulp
▪ Inkomens afhankelijke bijdrage invoeren 
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In hoofdlijn drie keuzes

1. Wachttijden laten oplopen en alleen ernstige problemen aanpakken
2. Tarieven niet indexeren of zelfs verlagen
3. Budget voor jeugdhulp verhogen
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1. Wachttijden (1)

GGZ (meest voorkomende stoornissen – wachttijd aanmelding en behandeling)

Rivierduinen:
▪ Autisme: 8 + 3 weken
▪ Eetstoornissen: 6 weken
▪ Psychotrauma: 2 weken
▪ Leiden / Katwijk: 12 + 12 weken

Parnassia:
▪ Brijder poli: 5 + 4 weken
▪ Brijder kliniek: 6 + 10 weken
▪ Jutters forensisch: 4 + 3 weken
▪ Jutters psych / LVB: 11 + 8 weken
▪ Poli Leiden: 0 + 4 weken

Curium:
▪ Dagbehandeling: 12 tot 40 weken
▪ Klinisch: 16 tot 40 weken
▪ Acute psychiatrie: in overleg
▪ Poli eetstoornissen: 0 + 8 weken

En verder:
▪ Yes we Can: 6 + 10 weken
▪ Yoep / Childpoint: 4 weken
▪ Pep junior: 28 weken
▪ ZZP: < 4 weken
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1. Wachttijden (2)

LVB (meest voorkomende zorgvormen)

Gemiva:
▪ Logeren: 9 maanden
▪ Ambulant: 7 maanden
▪ KDC: 5,5 maanden
▪ NSO / BSO: 8 maanden

‘s-Heerenloo:
▪ Verblijf: > 9 maanden
▪ Ambulant bij aanbieder: 4,5 maanden
▪ Ambulant in netwerk: 3 maanden 

En verder:
▪ Ipse de Bruggen / verblijf: 12 maanden
▪ Ipse de Bruggen / overig: Geen gegevens
▪ Raamwerk / KDC: Geen wachttijd
▪ Gemiva: Cliëntenstop

▪ Totaal 96 wachtenden
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1. Wachttijden (3)

Jeugd- en opvoedhulp en begeleiding (meest voorkomende zorgvormen) 

Horizon:
▪ Verblijf: 7 dagen
▪ Ambulant: 29 dagen
▪ Pleegzorg: Variabel ca. 4 weken
▪ Gezinshuis: Afhankelijk van matching
▪ Crisis: Geen wachtlijst

Cardea:
▪ Ambulante hulp: 24 wachtenden, 6 langer dan 9 weken
▪ Daghulp: 22 wachtenden, 13 langer dan 9 weken
▪ 24 uurs: 10 wachtenden, 3 langer dan 9 weken
▪ Gezin / pleegzorg: 31 wachtenden, 21 langer dan 9 weken.

En verder:
▪ Pluryn: Cliëntenstop
▪ WSG pleegzorg: Geen wachttijd
▪ Jeugdformaat: Geen gegevens
▪ Prodeba: Cliëntenstop
▪ Inzowijs: 6 tot 4 weken
▪ Anneveld: Cliëntenstop
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2. Tarieven

Uitgangspunt zijn reële tarieven
▪ Jeugdwet eist reële tarifering
▪ Steeds meer jurisprudentie op dit gebied

Aantal partijen in lastig vaarwater vanwege scherpe tarieven, aan de 
andere kant 2 partijen met winstuitkeringen
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3. Begroting ophogen

Diverse opties:
1. Specifieke aanbieders of doelgroepen extra budget toekennen
2. Indexeren van begroting, vaststellen meerjarenafspraak

a. Loon- en prijsindex zorg (4,08%)
b. Index van meicirculaire gemeenten 

(nog niet bekend – bijv. Leiden rekent met 2,5%)
c. GR-index afspraken (3,2% loon / 1,5% kostprijs)

▪ Keuze op welk deel van de begroting (i.v.m. gemeentelijke tekorten)
▪ Keuze te maken voor het aantal te hanteren jaren voor de doorrekening 
▪ Keuze om een taakstellende bezuiniging op te nemen
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Opties verhoging begroting in beeld

 70

 75

 80

 85

 90

 95

 100

 105

2015
realisatie
(bewerkt)

2016
realisatie
(bewerkt)

2017
realisatie

2018
prognose

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2024
begroting

M
ilj

oe
ne

n

Totaal kosten Jeugdhulp in regionale begroting (2019
v2)
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Per gemeente zijn de financiële verschillen groot

▪ Inkomsten versus uitgaven: dit verschilt sterk per gemeente
▪ Scheefheid binnen het verdeelmodel
▪ Loslaten van solidariteit houdt in dat deze verschillen niet over alle 

gemeenten gelijk verdeeld zijn
▪ Regionale begroting vertalen naar lokale situatie levert grote verschillen op
▪ Effecten nieuw beleid / (sub)regionale ontwikkelingen nog niet zichtbaar
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Beleid: voorgenomen en in gang gezette maatregelen

▪ Regionale sturingsagenda, Transformatieplan Jeugd en Tijdelijk Fonds 
Jeugdhulp:
▪ Diverse projecten
▪ Onderwijs-zorgarrangementen waarin preventieve jeugdhulpondersteuning 

veel dichter bij en in samenwerking met scholen plaatsvindt
▪ POH (pilot)
▪ Definiëring passende jeugdhulp

▪ Subregionaal / lokaal: meer sturing in de toegang
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Dilemma’s 

▪ Er is niet één maatregel die eigenstandig de ophoging van de begroting 
kan voorkomen

▪ Elke maatregel brengt dilemma’s en consequenties met zich mee die 
zorgvuldig moeten worden afgewogen

▪ Elke gemeente heeft een andere financiële situatie
▪ Effecten van mogelijke maatregelen veelal op de lange termijn zichtbaar
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Andere aspecten / voorstellen in de begroting 2020 

▪ Persoonsgebonden budget
▪ Vervoer
▪ Crisisdienst
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PGB en vervoer niet meer in de regionale begroting

▪ Bij de nieuwe risicoverevening is verdeelsleutel PGB afgesproken. Dit 
betekent dat de gemeentelijke realisatie bekostigd wordt, maar pieken en 
dalen worden afgevlakt > evaluatie in 2019

▪ PGB en vervoer kent geen beeld van (grote) pieken en dalen
▪ De groei of afname is bij gemeente vroeg zichtbaar doordat beschikkingen 

PGB en afspraken vervoer hier worden afgegeven
▪ PGB en vervoer geen verantwoordelijkheid van TWO Jeugdhulp
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Samenvattend

Begroting niet verhogen: 
▪ Dilemma met betrekking tot wachttijden afwegen: 

▪ risico’s voor continuïteit van zorg en klachtenprocedures
▪ mogelijk extra kosten voor overbruggingszorg/uitgestelde zwaardere zorg
▪ politiek/bestuurlijk draagvlak

Begroting verhogen: 
▪ Hoe om te gaan met indexering, nu en in de toekomst?

Begroting (tijdelijk) verhogen en extra beleidsmaatregelen nemen 
▪ Keuze beleidsmaatregelen
▪ Effect op lange termijn pas zichtbaar
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Vragen?


