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Aanleiding  
Tijdens de radendag op 31 oktober hebben we u geïnformeerd over de bijgestelde prognose 

jeugdhulp voor 2018. Deze prognose was gebaseerd op de gebruikersgegevens tot en met juni 2018. 

Eerder hebben we u al geïnformeerd dat er een nieuwe prognose aan komt, met de gebruikerscijfers 

tot en met september.  

 

Bijgestelde prognose jeugdhulp 2018 
De bijgestelde prognose jeugdhulp 2018, gebaseerd op realisatiecijfers t/m september (3e kwartaal) 

2018 is afgerond. Deze prognose laat zien dat de realisatiecijfers verder toenemen. Het verschil 

tussen de prognose cijfers verschillen per gemeente.  

 

totalen per 

gemeente 

Prognose o.b.v. 

gebruikersgegevens 

t/m juni 

Prognose o.b.v. 

gebruikersgegevens 

t/m september 

verschil prognose  

    
Dongen               -1.632.947,36                      -2.026.856                      -393.909  

Gilze-Rijen                  -728.123,67                      -1.122.962                      -394.839  

Goirle                  -488.225,39                         -467.906                         20.320  

Heusden                  -457.892,76                         -467.471                          -9.578  

Hilvarenbeek                     58.719,49                            78.722                         20.003  

Loon op Zand                  -856.008,08                      -1.273.579                      -417.570  

Oisterwijk               -2.535.284,26                      -2.246.635                       288.649  

Tilburg               -8.973.526,88                      -9.221.663                      -248.136  

Waalwijk               -1.071.064,76                      -1.604.425                      -533.360  
    

Eindtotaal            -16.684.353,66                    -18.352.774                   -1.668.420  
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Inzet beheersmaatregelen niet meegenomen in deze cijfers 

Naar aanleiding van de prognose t/m juni, is besloten om per 1 oktober aan de slag te gaan met een 

aantal beheersmaatregelen, gericht op zowel de toegang als de aanbieders. 

 

Maatregelen gericht op de toegang: 

- Een regionaal schakelteam voor kostenbewustzijn; 

- Schakeltool voor inzicht in kosten en alternatieven; 

- Kostenrapportage verwijzingen per toegang; 

- Snijvlak van jeugdhulp en onderwijs beter in beeld. 

 

Maatregelen gericht op aanbieders: 

- Afspraken met LVB aanbieders over terugdringen kostenstijging per cliënt; 

- Programma Wonen doe je Thuis via o.a. productieplafond; 

- Tweemaandelijkse monitoring op aantallen en kosten; 

- Stringenter contractmanagement aanbieders; 

- Dossiercontroles bij aanbieders; 

- Scheiding 18+ jeugdhulp en WLZ, Wmo, ZVW. 

 

Aangezien de nieuwe prognose gebaseerd is op de realisatiecijfers tot en met september, 

zijn mogelijke resultaten van deze beheersmaatregelen nog niet terug te zien. 

Daarnaast zal ook het werken aan de inhoudelijke transformatie op de lange termijn 

bijdragen aan een lagere realisatie.  

 

Vervolg  
In de zomer van 2019 is de concept jaarrekening 2018 gereed. Ook over deze cijfers 

zullen we u natuurlijk informeren. Daarnaast komt in de eerste maanden van 2019 de 

herijkte begroting 2019 naar de gemeenteraden, zodat zij hun zienswijze hierop 

kunnen geven.  


