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Aanleiding
Bijgaand treft u de regionale raadsinformatiebrief aan met de meest recente prognose (peildatum 
5 november 2019) van de regionale kosten voor de jeugdhulp in 2019. Elke gemeente in Hart van 
Brabant heeft de keuze om alleen de regionale informatie te delen of om deze te voorzien van een 
lokale aanvulling. Wij hebben ervoor gekozen om de regionale informatie gelijktijdig met de lokale 
informatie voor te leggen, zodat naast de regionale informatie ook de lokale context helder is. Naast 
de regionale raadsinformatiebrief krijgt u hierbij dus ook informatie over de lokale prognose, de 
effecten op de begroting/jaarrekening 2019 en begroting 2020.

Informatie
De vorige prognose was van peildatum 22 augustus 2019. Deze prognose is, inclusief informatie over 
de lokale effecten, met u gedeeld via een raadsinformatiebrief (gedateerd 10 september 2019). Deze 
prognose is daarna verwerkt in de tweede herijking van de deelbegroting jeugd 2019 en voor een 
zienswijze voorgelegd aan de raad (raadsvergadering van 17 december 2019). De prognose van 
november 2019 laat opnieuw wijzigingen zien ten opzichte van de huidige deelbegroting jeugd 2019 
(tweede herijking).

Inhoud prognose november 2019
In het kort gaat het om de volgende verschillen. De nieuwe prognose laat op regionaal niveau een 
stijging zien van 1,7 procent. Het verschil wordt veroorzaakt doordat er een stijging is te zien in de 
landelijke jeugdhulp en in de overige zorgproducten. In de arrangementen is sprake van een lichte 
daling, waardoor de totale stijging van verwachte kosten beperkt blijft. 

Voor onze gemeente is een stijging te zien van 2,7 procent. Deze wordt met name veroorzaakt door 
de stijging in landelijke jeugdhulp en overige zorgproducten. Binnen de landelijke jeugdhulp gaat het 
vaak om dure trajecten, waarbij een kleine verandering, zoals een extra jeugdige die ondersteuning 
krijgt of een traject dat wordt verlengd, veel effect heeft op de kosten van deze jeugdhulp. De daling in 
arrangementen is voor onze gemeente minimaal, waardoor er verhoudingsgewijs een grotere stijging 
is in de verwachte kosten. 

Er zijn regionaal en lokaal maatregelen (beheers-/verbetermaatregelen) opgestart om de kosten onder 
controle te krijgen, maar ook om een beter beeld te krijgen van de te verwachten kosten. Ook de 
nieuwe prognose biedt weer inzichten om deze maatregelen aan te scherpen. Een van de acties richt 
zich op de landelijke jeugdhulpaanbieders, waarbij de regio Hart van Brabant heeft samengewerkt met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De verwachting is dat sommige maatregelen pas op de 
langere termijn effect hebben. Hiermee kunnen we de stijging op korte termijn nog niet tegengaan. 
Daarnaast is het ook onduidelijk welk effect de huidige situatie rondom COVID-19 (corona) zal hebben 
op het gebruik en de kosten van jeugdhulp. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/dc2369c9-8a84-434c-aa39-18b98e3b7500
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heusden/385fd97a-9eac-481b-9c8b-7dff7a37f30e


Jaarrekening 2019
Het effect van de laatste prognose (november 2019) ten opzichte van de tweede herijkte begroting is 
voor onze gemeente voor de regionale jeugdhulpkosten 2019 ongeveer € 204.000 nadelig. Deze 
prognose is gebruikt bij het opmaken van de jaarrekening 2019. Naast dit effect is bij het opmaken 
van de jaarrekening 2019 gekeken naar effecten van het totale sociaal domein. Het saldo van het 
tekort is gemuteerd met de reserve Sociaal domein. De definitieve resultaten over 2019 zullen pas bij 
de definitieve jaarrekening 2019 van de regio bekend zijn. Vooralsnog is de verwachting dat die 
medio/eind juni klaar is.

Begroting 2020
De kosten voor de regionale jeugdhulp in de gemeentelijke begroting 2020 zijn nog gebaseerd op de 
eerste prognose 2019 (eind mei 2019), eigen gegevens en aannames voor ontwikkelingen in 2020 
(groei en indexering). Wij hebben u met de raadsinformatiebrief van 10 september 2019 geïnformeerd 
over de prognose 2019 en de reden voor het niet verwerken van deze cijfers in de begroting 2020. De 
tweede herijking 2019 en de nu ontvangen laatste regionale prognose 2019 zijn ook nog niet verwerkt 
in de gemeentelijke begroting 2020.
Onderstaande acties worden ondernomen om de huidige informatie te verwerken: 

 in de eerstvolgende raadscyclus wordt een raadsvoorstel inzake de eerste herijking van de 
begroting jeugdhulp 2020 voor een zienswijze voorgelegd aan de raad. Bij de eerste herijking 
wordt rekening gehouden met een ontwikkeling voor groei- en prijsstijging; 

 op dit moment wordt de eerste bestuursrapportage voorbereid en daarin verwerken wij op 
basis van de huidige informatie het voor 2020 verwachte financiële effect op de begroting. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met een bijstelling van globaal € 1.200.000;

 op basis van bovenstaande informatie is voor de voorjaarsnota 2020 een inschatting gemaakt 
van de extra benodigde middelen vanaf 2021.

Onderzoek sociaal domein
De afgelopen jaren hebben we gezocht naar verbetermaatregelen en zijn er (regionale) initiatieven 
geweest om de kosten van de jeugdhulp te beheersen. Dit zijn niet de enige acties die worden 
ondernomen om grip te krijgen op de kosten van de jeugdhulp. Onlangs is besloten om lokaal breed in 
beeld te gaan brengen welke mogelijkheden er zijn om de kosten in het gehele sociaal domein meer 
onder controle te krijgen. Hiervoor worden interne werkgroepen opgestart en we hopen in het najaar 
resultaten aan u te kunnen presenteren. De resultaten zouden kunnen leiden tot wijzigingen in de 
uitgangspunten die worden gehanteerd voor de ondersteuning aan onze inwoners. 

Bijlage(n):
 Regionale raadsinformatie prognose jeugd 2019 
 Schema prognose jeugd 2019 november 
 Brief landelijke aanbieders
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Voorstel  Jeugd regio Hart van Brabant

Raadsinformatiebrief Prognose kosten jeugdhulp 2019 Regio Hart van 
Brabant  
 

Aanleiding 
Onlangs werd een nieuwe prognose voor de zorgkosten jeugdzorg voor 2019 voor de Regio Hart van Brabant 
bekend. Op grond hiervan maken deelnemende gemeenten een inschatting van de kosten die zij maken voor 
de jeugdzorg die op regionaal niveau wordt ingekocht.  Naast deze kosten hebben gemeenten ook op lokaal 
niveau kosten voor jeugdzorg, denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budgetten (PGB's). 
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over wat deze prognose van de zorgkosten op regionaal niveau 
betekent.  

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de nieuwe prognose?  
De prognose die nu bekend is gemaakt, heeft als peildatum 5 november 2019. Deze kan worden vergeleken 
met de prognose met peildatum 22 augustus 2019. Die laatste vormde de basis voor de tweede herijking van 
de deelbegroting jeugd 2019, zoals in het najaar van 2019 aan de raden is voorgelegd. 
 
Ten opzichte van de situatie van augustus is in november 2019 een stijging van de zorgkosten met 1,7 procent 
zichtbaar. De verwachte kosten voor regionale jeugdzorg voor zorgjaar 2019 komen daarmee uit op € 
112.462.238. Er zijn verschillen tussen de gemeenten. Dongen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en 
Waalwijk laten een beperkte stijging zien, Goirle een behoorlijke stijging, en Gilze en Rijen en Loon op Zand een 
afname. 
 
Van de drie zorgcategorieën die in het prognosemodel meelopen, laten 'landelijke zorg' en 'overige 
zorgproducten' een stijging zien, terwijl 'arrangementen' licht daalt. 
 
Voor landelijke zorg speelt het probleem dat deze kosten zich bijzonder moeilijk laten voorspellen. Hier speelt 
namelijk dat is afgesproken dat beschikkingen voor dergelijke dure zorg voortaan aspecifiek zijn. Dat betekent 
dat er vooraf geen informatie meer is over bijvoorbeeld zorgsoort en verwachte kosten. Dit is landelijk met de 
zorgaanbieders overeengekomen, in ruil voor de afspraak dat zorgverleners maandelijks en dus met regelmaat 
declareren. Dat laatste gebeurt echter onvoldoende. De Regio Hart van Brabant heeft dit als eerste regio in 
Nederland bij de VNG aangekaart. Dit heeft er toe geleid dat de Regio kortgeleden samen met de VNG een 
brief aan de landelijke zorgaanbieders gestuurd om hen te bewegen om zich aan de afspraak voor regelmatig 
declareren te houden. Deze brief is als bijlage toegevoegd.  
 
Voor wat betreft de categorie 'overige zorgproducten' hebben we na afloop een fout ontdekt in de prognose 
met peildatum augustus 2019. Anders was de prognose vrijwel gelijk gebleven.   
 
In de bijlage staan de gegevens van de nieuwe prognose vermeld, inclusief een vergelijking met de totale 
zorgkosten zoals deze in de prognose met als peildatum 22 augustus werden verwacht.  
 
Waarom worden er prognoses gemaakt?  
De kosten voor jeugdzorg van de gemeenten bestaan voor een groot deel uit kosten die zorgverleners op basis 
van declaraties door de Regio Hart van Brabant betaald krijgen. Declareren kan alleen als er een beschikking 
voor zorg is afgegeven. Een deel van die beschikkingen komt via de gemeentelijke Toegang; andere 
beschikkingen komen via het medisch domein (bijvoorbeeld de huisarts).  
Voor het betalen van de declaraties van zorgverleners ontvangt de Regio geld van de deelnemende 
gemeenten. Voor gemeenten die de zorg uiteindelijk financieren, is van groot belang om te weten hoe deze 
kosten zich ontwikkelen. Hiermee moet immers in de gemeentelijke begrotingen rekening worden gehouden. 
Maar ook de Regio zelf moet een goed beeld van de kosten hebben: is dat niet het geval en worden er te lage 
bijdragen van de gemeenten gevraagd, dan kan het gebeuren dat er te weinig geld in kas zit om de declaraties 
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van te voldoen. Daarom wordt er door middel van prognoses regelmatig vooruitgekeken naar de totale 
verwachte zorgkosten voor een bepaald jaar. 
 
Hoe komen de prognoses tot stand? 
Sinds 2015 hebben gemeenten gezocht naar manieren om de zorgkosten goed te kunnen voorspellen. Daarbij 
was al snel duidelijk dat het onvoldoende nauwkeurig is om bijvoorbeeld de declaraties van één maand te 
vermenigvuldigen met twaalf om zo op een jaarschatting uit te komen. 
Uiteindelijk is in de tweede helft van 2019 een prognosemethodiek ontwikkeld voor dertien verschillende 
zorgsoorten. De basis hiervoor is de waarde van de beschikkingen die voor zorg zijn afgegeven. Deze waarde 
wordt vervolgens gecorrigeerd met een aantal factoren zoals 'terugwerkende kracht' (wanneer zorg eerder 
startte dan dat daarvoor een beschikking werd afgegeven) en het verzilveringspercentage (de ervaring leert dat 
niet alle beschikte zorg uiteindelijk tot een declaratie leidt). 
 
Wordt met een prognose de hele begroting jeugd tegen het licht gehouden?  
Nee. Bij de prognoses gaat het om een inschatting van ongeveer 85 procent van de zorgkosten die op regionaal 
niveau worden gemaakt. De andere kosten - bijvoorbeeld de kosten voor gecertificeerde instellingen en de 
uitvoeringskosten voor de Regio Hart van Brabant - worden niet de prognoses meegenomen. Het is de ambitie 
dat in de toekomst deze kosten ook gedurende het jaar gemonitord zullen worden. 
 
Wat leverde de nieuwe prognosemethodiek tot nu toe op? 
De eerste uitkomsten van de nieuwe prognosemethodiek (met als peildatum 22 augustus 2019)  zijn gebruikt in 
de tweede herijking van de deelbegroting jeugd 2019. Dat was toen echter uitsluitend op het niveau van de 
Regio gebaseerd op dertien verschillende zorgkosten: voor de individuele gemeenten waren de prognoses nog 
niet zo gedetailleerd. Om toch die mate van detail op gemeenteniveau te bereiken, is vervolgens twee keer 
extra proefprognose gemaakt, die aan de deelnemende gemeenten voorgelegd zijn voor consultatie en 
correctie. De laatste keer gebeurde dit met een prognose die gemaakt was op basis van de gegevens op 
peildatum 5 november 2019. In maart 2020 werden de prognosegegevens definitief. Deze prognose is 
inmiddels naar verwachting voldoende robuust om nu aan de raden te presenteren.   

Zijn hiermee de definitieve zorgkosten over 2019 bekend?  
Nee. Zorgaanbieders hadden namelijk tot 1 april 2020 de tijd om declaraties over 2019 indienen. Pas dan 
sluiten de boeken echt en kan de rekening worden opgemaakt. Dat zal naar verwachting rond de zomer 2020 
zijn.  

Waarom zijn deze gegevens nu pas bekend? 
Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste de doorlooptijd. Het maken van een goede prognose vereist niet 
alleen een cijfermatige output, maar vooral een aantal kwalitatieve inschattingen van de ontwikkeling van 
bepaalde zorgcategorieën. Dat is een ingewikkeld en arbeidsintensief proces. 
Daarnaast zijn de prognosecijfers eerst voor consultatie en correctie aan de deelnemende gemeenten 
voorgelegd. Het gaat immers om een relatief nieuwe manier van prognosticeren, die zeker nog niet 
uitontwikkeld is. De ambitie is overigens wel om het opstellen van de prognose te versnellen, zodat de cijfers 
actueler zijn. 
 
Kunnen de kosten per zorgsoort uit de tweede herijking worden vergeleken met huidige kosten? 
Ja en nee. Op regionaal niveau kunnen de huidige (geprognosticeerde) kosten voor bijvoorbeeld 
arrangementen of overige zorgproducten wel worden vergeleken met de tweede herijking. Op gemeentelijk 
niveau kan dat niet. Dat heeft een technische oorzaak, veroorzaakt door de doorontwikkeling van de 
prognosemethodiek. 
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Wat gaat er met deze prognosecijfers gebeuren? 
Voor het boekjaar 2019 gebeurt hier niets meer mee: er komt dus geen derde herijking van de begroting. Wel 
weten gemeenten met deze cijfers waar zij (ongeveer) rekening mee moeten houden in hun jaarstukken. 
Verder worden deze prognosecijfers gebruikt om zowel de begroting van 2020 van de Regio Hart van Brabant 
te herijken, als de begroting 2021 mee te vullen. Daarvoor worden deze cijfers opgehoogd met een percentage 
autonome groei en met inflatie. 
 
De kosten voor jeugdzorg blijven maar stijgen, komt daar geen eind aan?  
Dat is onbekend, maar er wordt in ieder geval door de gemeenten en de Regio Hart van Brabant hard aan 
gewerkt om de stijging in te dammen. Zo zijn er tal van beheersmaatregelen ontwikkeld en in gang gezet. De 
inzet van gemeenten heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat de stijging van het aantal cliënten  - die voor 
de decentralisatie 6 procent was - is teruggedrongen naar 3 procent. 
Dit laat onverlet dat de stijgende kosten voor jeugdzorg gemeenten in toenemende mate in een lastige situatie 
brengen, waarbij soms zelfs heel pijnlijke keuzes overwogen moeten worden. Ook vanuit de Regio wordt hier 
regelmatig aandacht van de landelijke politiek voor gevraagd. 
 
 



Prognose kosten jeugdzorg 2019 (peildatum 5 november 2019)

Dongen Gilze - Rijen  Goirle Heusden Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg  Waalwijk Regio

Totale uitvoeringskosten 

(3%) *
 €           128.768  €              151.445  €           178.422  €          247.027  €           72.255  €           144.550  €             162.083  €          1.824.751  €          305.341  €           3.214.642   

Innovatie (3%) *  €             66.843  €                77.653  €             94.023  €          127.422  €           37.755  €             74.561  €               81.259  €             937.172  €          156.978  €           1.653.666 

Borging innovaties *  €             19.426  €                23.809  €             25.511  €            38.074  €           10.653  €             22.281  €               27.330  €             285.329  €            47.587  €              500.000 

Landelijke inkoop  €           474.418  €              267.531  €           395.742  €          478.406  €                   -    €           110.308  €          2.572.467  €          2.462.463  €          521.552  €           7.282.887 

Arrangementen  €        3.053.788  €           3.085.484  €        2.838.936  €       4.567.902  €      1.034.860  €        2.795.042  €          2.606.193  €        30.321.616  €       5.760.394  €         56.064.216 

Overige zorgproducten  €        1.272.952  €           1.390.781  €        2.941.175  €       1.472.410  €         932.141  €        1.565.343  €          1.532.589  €        19.272.908  €       2.620.528  €         33.000.827 

Gecertificeerde instellingen 

*
 €           423.000  €              498.000  €           586.000  €          812.000  €         237.000  €           475.000  €             533.000  €          6.118.000  €       1.004.000  €         10.686.000 

Overig *  €               2.000  €                  3.000  €               3.000  €              5.000  €             1.000  €               3.000  €                 3.000  €               34.000  €              6.000  €                60.000 

totaal  €        5.441.195 5.497.702€            7.062.809€         7.748.242€        2.325.664€       5.190.085€          €          7.517.921 61.256.239€         10.422.380€       €       112.462.238 

Tweede herijking (peildatum 
22 augustus 2019)

 €        5.420.795  €           5.577.728  €        6.523.874  €       7.544.223  €      2.278.800  €        5.242.658  €          7.320.750  €        60.500.749  €     10.174.616  €       110.584.191 

Procentueel verschil 0,4% -1,4% 8,3% 2,7% 2,1% -1,0% 0,6% 0,7% 2,4% 1,7%

* geen wijzingen t.o.v. 2e herijking deelbegroting jeugd 2019 



 

 

<<<tekst e-mail landelijke aanbieders>>>  

 
Beste landelijk gecontracteerde aanbieder, 
  
De regio Hart van Brabant wil samen met zorgaanbieders staan voor goede hulp voor onze kwetsbare 
jeugdigen, onder goede financiële voorwaarden. Om dit ook in de toekomst te kunnen garanderen, is 
het belangrijk om goede en duidelijke afspraken met elkaar te maken. Daarom sturen we in 
samenwerking met de VNG deze brief naar alle actieve landelijke zorgaanbieders in onze regio.   
 
De regio Hart van Brabant heeft voor haar regio een analyse gemaakt van het berichtenverkeer onder 
de landelijke gecontracteerde aanbieders (LTA). Ondanks dat we met elkaar grote stappen hebben 
gemaakt in verband met de invoering van het landelijke administratieprotocol LTA per 1 januari 2019, 
zien wij tot onze spijt dat het protocol nog onvoldoende wordt nageleefd.  
 
In de analyse is alleen gekeken naar de aanvragen vanuit het medisch domein, verwijzingen via 
Gecertificeerde Instellingen zijn buiten beschouwing gelaten. Uit de analyse blijken vier dingen als we 
naar alle landelijke zorg kijken in onze regio: 

1. Ondanks dat we in het landelijke administratie protocol geen periode hebben afgesproken voor 
het aanvragen van een verwijzing, loopt deze in sommige gevallen zeer uit de pas. Vrijwel alle 
aanvragen komen binnen nadat de zorg al is gestart. Gemiddeld na 1,5 maand met uitschieters 
tot 9 maanden.  

2. Maandelijks declareren gebeurt nog onvoldoende. Ruim de helft van aspecifieke zorg wordt 
niet maandelijks gedeclareerd.  

3. Start zorg berichten ontbreken regelmatig.  
4. Stop zorg berichten ontbreken regelmatig.  

.   
Dit zorgt ervoor dat gemeenten geen grip krijgen op de kosten van landelijke zorg. Grip is echt nodig, 
omdat veel trajecten die onder de landelijk ingekochte zorg vallen erg kostbaar zijn en voor (kleine) 
gemeenten een enorme aanslag zijn op het budget. Wethouders krijgen het lastig uitgelegd aan de 
gemeenteraad als grote bedragen onverwachts binnenstromen, zeker als dit in afwijking is op de 
landelijke afspraken berichtenverkeer.  
 
Helaas zijn signalen over problemen met het naleven van het landelijk protocol (op één zorgaanbieder 
na) niet aan de orde gekomen tijdens de ontwikkelgesprekken die de VNG voert. Door het aspecifiek 
toewijzen dat per 1 januari 2019 is ingevoerd, is het belang van het protocol verder toegenomen. 
Gemeenten zijn immers afhankelijk van deze berichten om grip te krijgen op de geleverde zorg en de 
financiën.  
  
Regio Hart van Brabant en de VNG hebben met elkaar gesproken over hoe we het berichtenverkeer 
kunnen verbeteren, zodat gemeenten grip krijgen op de geleverde zorg. Goed werkend 
berichtenverkeer komt niet alleen ten goede van de gemeenten, maar ook voor u als aanbieder. De 
VNG en de regio Hart van Brabant willen daarom de afspraken voor de regio Hart van Brabant (dit 
betreft een pilot) verduidelijken en dit intensief gaan monitoren. Op dit moment staat geen specifieke 
termijn voor aanvraag toewijzing vermeld in het protocol. Wel staat er dat een start zorg (JW305)-
bericht binnen 5 dagen na start zorg moet worden ingediend. Hier kan alleen aan voldaan worden als 
er een toewijzing is. Daarom hanteren we in deze pilot de afspraak dat een toewijzing uiterlijk binnen 5 
werkdagen na de start van de zorg aangevraagd moet zijn bij de gemeente. Indien dit, om wat voor 
reden, niet lukt via het berichtenverkeer, dan meldt u deze zorg binnen 5 dagen via mail bij de regio 
Hart van Brabant. Verder willen we dat aanbieders zich houden aan de afgesproken tijdslijnen in het 
landelijk administratie protocol, dus maandelijks declareren en indienen start en stopzorg binnen 5 
dagen.  
 
Uiteraard zijn de regio Hart van Brabant en de VNG bereid om met u in gesprek te gaan over eventuele 
oorzaken van deze problemen met als doel deze op te lossen. Ook het Ketenbureau i-Sociaaldomein 
heeft het aanbod gedaan om zorgaanbieders te begeleiden bij het nakomen van de landelijke 
afspraken indien daar behoefte aan is. Laten we er samen voor zorgen dat we de essentiële stappen 
gaan zetten.  



 

 

 
De regio Hart van Brabant en de VNG gaan maandelijks de voortgang monitoren en met elkaar 
bespreken, de eerste keer op 1 februari 2020. De bedoeling is dat er verbeteringen zichtbaar zijn. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan zou het kunnen dat de regio Hart van Brabant sancties gaat 
ondernemen en zorg niet meer gaat toewijzen / uitbetalen. Uiteindelijk is dit niet waar we naar toe 
willen. We rekenen daarom op uw medewerking.  
 
Wilt u weten hoe u scoort op bovenstaande vier punten? Neem dan contact op met regio Hart van 
Brabant via berichtenverkeer@tilburg.nl. U ontvangt dan een overzicht over 2019. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Hart van Brabant en VNG 


