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Aanleiding
Voor de kosten jeugdhulp worden regionaal regelmatig prognoses opgesteld. In de 
raadsinformatiebrief van 28 juli bent u geïnformeerd over de prognose op regionaal niveau (peildatum 
3 maart 2020) voor 2020. Hierin is aangegeven dat in het najaar ook een prognoses beschikbaar komt 
op lokaal niveau. Inmiddels is er meer betrouwbare informatie te geven over de verwachte kosten van 
de jeugdhulp op lokaal niveau voor 2020. Op basis van deze informatie (peildatum 4 augustus 2020) 
is een nieuwe regionale prognose opgesteld waarbij een lokale vertaling mogelijk is. 

Informatie
De nieuwe prognose laat op lokaal niveau een stijging van de begrote kosten zien van € 962.000 ten 
opzichte van de bij de eerste bestuursrapportage 2020 bijgestelde begroting 2020. We zijn hierdoor 
onverwacht toch weer geconfronteerd met een sterk verhoogde prognose van de kosten jeugdhulp 
2020. Op dit moment zijn we aan het uitzoeken of er directe oorzaken te vinden zijn en of er een 
structureel effect in zit. Tevens zitten we in een fase om (ingrijpende) maatregelen te onderzoeken om 
meer grip en sturing te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein en met name ook op de 
jeugdhulp. Over de voortgang van dit onderzoek bent u in de raadsvergadering van 22 september 
geïnformeerd. Op korte termijn ontvangt de gemeenteraad een uitnodiging om op 15 oktober (onder 
voorbehoud) middels een goed gesprek de diepte in te gaan en oorzaken, dilemma’s en mogelijke 
oplossingen te bespreken.

Begroting 2020
De gemeentelijke begroting 2020 is bij de eerste bestuursrapportage 2020 voor de jeugdhulp met 1,2 
miljoen nadelig (hogere kosten) bijgesteld aan de hand van de eerste herijking van de regionale 
begroting jeugdhulp 2020. De nu geprognosticeerde stijging van de kosten voor jeugdhulp in 2020 van 
€ 962.000 komt bovenop de gedane bijstelling in de eerste bestuursrapportage 2020. Deze bijstelling 
zal in de tweede bestuursrapportage 2020 worden opgenomen.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/d55c3092-47ab-4572-9b64-2c2d5059bb97

