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Aanleiding
Voor de kosten van jeugdhulp worden regionaal regelmatig prognoses opgesteld. In de
raadsinformatiebrief van 30 september 2020 bent u geïnformeerd over de prognose op basis van de 
eerste gegevens van 2020 op lokaal niveau (peildatum 4 augustus 2020). Op basis van recente 
gegevens over 20201 (peildatum 1 december 2020) is er opnieuw een prognose voor 2020 opgesteld 
waarbij ook de lokale vertaling inzichtelijk is. 

Informatie
De nieuwe prognose van de regio laat op lokaal niveau een daling van de verwachte kosten zien van 
€ 286.000 (bij de vorige prognose was sprake van een stijging van de kosten). 

Vergelijking nieuwe prognose ten opzichte van de eerdere prognose
Zowel in de nieuwe als eerdere prognose is te zien dat er sprake is van toegenomen kosten ten 
opzichte van de eerder opgestelde begroting 2020. In beide prognoses is te zien dat er meer 
jeugdigen zijn die jeugdhulp krijgen. Deze trend herkennen we ook uit rapportages gebaseerd op de 
registratie van de jeugdhulp. Verder is in beide prognoses terug te zien dat er intensievere jeugdhulp 
is ingezet dan eerder werd verwacht en bij intensievere jeugdhulp zijn de kosten ook hoger. 
Onduidelijk blijft of hier een structurele effect te zien is of dat dit incidenteel is en ook wat hiervan de 
oorzaken zijn. 

De verschillen in verwachte kosten van deze prognose ten opzichte van de vorige komen o.a. door 
een fout in een van de vele formules in het format van de prognose waardoor ten onrechte 
jeugdhulpkosten zijn toegeschreven aan Heusden. Daarnaast zijn de gemiddelde kosten van de 
arrangementen bij de zwaardere intensiteit lager ingeschat dan in de vorige prognose. Net zoals in de 
vorige prognose is er ook een toename in jeugdhulp met verblijf (pleegzorg en overig). Het gaat hier 
om jeugdhulp waarbij een kleine toename in aantal of duur van de toewijzing snel een effect heeft op 
de kosten. Positief is dat er een daling is in de kosten van de jeugdhulp rondom dyslexie. Dit kan 
mogelijk het effect zijn van de maatregelen die genomen zijn rondom dyslexie (preventieprogramma 
en screener in het samenwerkingsverband van het onderwijs). 

De ontwikkelingen in de beide prognoses raken aan de concrete acties die in onze gemeente 
genomen gaan worden om de sturing in het sociaal domein te verbeteren. Hopelijk zorgen de 

1 Facturen over 2020  voor geleverde zorg moeten binnen 3 maanden en uiterlijk op 31 maart 2021 gedeclareerd 
zijn. Er kunnen in het eerste kwartaal van 2021 facturen binnenkomen voor een afwijkend bedrag dan waar in de 
prognose rekening mee gehouden is.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/29932c9e-0594-4a57-ba19-d44752629eef?documentId=8850ffe9-ccb1-4d7b-9bed-e00f9bb8fdd6


actielijnen van de doorontwikkeling van de lokale toegang, de inkoopstrategie jeugd vanaf 2022 en de 
inzet op data voor meer grip op de uitgaven van de jeugdhulp. 

Begroting 2020
De gemeentelijke begroting 2020 is bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2020 voor de 
jeugdhulp bijgesteld met € 2.162.000 (hogere kosten). De basis voor de bijstelling was de eerste 
herijking van de regionale begroting jeugdhulp 2020 en de tweede prognose met peildatum augustus. 
De nu geprognosticeerde daling van de kosten voor jeugdhulp in 2020 van € 286.000 komt ten gunste 
van het beoogd resultaat van de kosten jeugdhulp zoals dat in de jaarrekening 2020 wordt 
opgenomen. Ten opzichte van de primaire begroting 2020 komen op basis van deze gegevens de 
verwachte kosten voor jeugdhulp over 2020 € 1.876.000 hoger uit.

Bij de nu voorliggende  prognose zijn nog niet alle kosten over 2020 definitief bekend. Van enkele 
posten, zoals de continuïteitsbijdrage en de baten uit het regionale project ‘Korte looptijden’ 
verwachten we dat deze binnenkort bekend worden. Bij het project ‘Korte looptijden’ is er extra 
controle uitgevoerd over de ingezette/toegekende jeugdhulp, de daadwerkelijke jeugdhulp en welk 
bedrag er uiteindelijk is gefactureerd. Waar dat voor het definitief maken van de gemeentelijke 
jaarrekening 2020 bekend is, zal dit daarin worden verwerkt. Andere kosten zullen niet meer tijdig 
bekend zijn. Dit zijn naar verwachting de daadwerkelijke gerealiseerde, directe zorgkosten, de 
vergoeding van de meerkosten2 corona aan zorgaanbieders, de definitieve kosten van de 
gecertificeerde instellingen en de afwikkeling van enkele balansposten. Van deze posten zullen we 
dan een inschatting voor de jaarrekening 2020 maken. Afwijkingen ten opzichte van hetgeen is 
verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2020 worden verwerkt in 2021. 

Begroting 2021
Het voor jeugdhulp in de begroting 2021 opgenomen bedrag, inclusief de verhoging zoals in de 
tweede bestuursrapportage 2020 is gemeld, is iets hoger dan de kosten op basis van de voorliggende 
prognose 2020. Dit geeft slechts een indicatie omdat er meerdere factoren een rol spelen bij de 
kostenontwikkeling. Voor 2021 moet ook nog rekening gehouden worden met een tariefstijging en 
wellicht is er sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op jeugdhulp. Er 
is vooralsnog geen aanleiding voor een bijstelling van de begroting 2021.

Bijlage: 
 Informatienota prognose kosten jeugdhulp regio Hart van Brabant over Heusden
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Informatiebrief 

Derde prognose kosten jeugdhulp december 2020 
Regio Hart van Brabant
 

Aanleiding

Onlangs werd de derde en laatste prognose voor de zorgkosten jeugdzorg voor 2020 voor de Regio Hart van 
Brabant afgerond. Er is dus inschatting gemaakt wat gemeenten zullen besteden aan jeugdzorgkosten. In deze 
informatiebrief informeren wij u over de 3e prognose van de zorgkosten op regionaal niveau en wat dit voor 
uw eigen gemeente betekent. 

Prognose: accurate voorspelling van het grootste deel van de jeugdzorgkosten 

Een kleine twee jaar geleden is de Regio Hart van Brabant overgegaan op een andere, bijzonder grondige 
manier van het prognosticeren van zorgkosten. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de directe zorgkosten: 
de vergoedingen aan zorgverleners voor landelijk ingekochte zorg, arrangementen en overige zorgproducten.
De prognoses blijken een consistent en betrouwbaar beeld van de verwachte zorgkosten te geven. Dit betekent 
dat ongeveer 85 procent van de deelbegroting jeugd van de Regio Hart van Brabant inmiddels goed tot zeer 
goed voorspeld wordt.

De jaarrekening van de zorgkosten 2020 wordt in juli 2021 verwacht. Op dat moment is niet alleen de 
uiteindelijke realisatie van de directe zorgkosten bekend, maar is ook duidelijk hoe de andere 15 procent van 
de begroting zich heeft ontwikkeld. Denk daarbij onder meer aan de afrekening van de Gecertificeerde 
Instellingen en nagekomen lasten en baten van zorgkosten over 2019 en eerder. Voor 2020 specifiek gaat het 
ook om de kosten van de corona-continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders. 

Naast deze regionale zorgkosten hebben gemeenten ook op lokaal niveau kosten voor jeugdzorg, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budgetten (PGB's).

Prognoses over 2020

Er verschijnen drie prognoses per jaar. 
In de eerste prognose (peildatum 3 maart 2020) werd voorzien dat totale regionale kosten voor jeugdzorg 
€ 120,5 miljoen zouden worden: dat is € 1,3 miljoen (1,1 procent) hoger dan de herijkte deelbegroting Jeugd. 
De tweede prognose (peildatum 4 augustus 2020. Hierin werd een tekort voorzien van € 161.000 (0,1 procent) 
ten opzichte van begroting. 
De nieuwste prognose heeft als peildatum 1 december 2020. Deze wordt hieronder verder toegelicht. 
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Opzet informatiebrief

Deze informatiebrief heeft twee delen: 
- een regionaal deel
- een lokaal deel met informatie over uw gemeente.

In beide delen wordt de prognose zowel vergeleken met de begroting als met de vorige prognose. 

1.  Regionaal beeld

Regio Hart van Brabant Begroting 2020 Derde prognose 2020 
(peildatum 1/12/20) 

 Verschil t.o.v. begroting  Verschil t.o.v. begroting 
(%) 

 Totale uitvoeringskosten (3%)  €                  3.048.537  €                              3.048.537                                     nvt  nvt 
 Innovatie (3%)  €                  1.653.000  €                              1.653.000                                     nvt  nvt 
 Borging innovaties  €                      499.000  €                                 499.000                                     nvt  nvt 
 Transformatiefonds  €                      931.997  €                                 931.997                                     nvt  nvt 
 Landelijke inkoop  €                  7.192.035  €                              8.741.745  €                       1.549.710 21,5%
 Arrangementen   €                59.428.067  €                           57.856.980  €                      -1.571.086 -2,6%
 Overige zorgproducten  €                34.980.876  €                           34.920.163  €                            60.712 -0,2%
 Gecertificeerde instellingen  €                11.327.160  €                           11.327.160                                        nvt  nvt 
 Overig  €                        60.000  €                                   60.000                                        nvt  nvt 
     
 totaal  €              119.120.672  €                         119.038.582  €                          -82.089  -0,1% 

Tabel 1: Regionaal: derde prognose in vergelijking tot begroting 2020

Conclusie ten opzichte van de begroting 

De derde prognose laat een marginale afwijking van 0,1 procent zien ten opzichte van de herijkte 
deelbegroting jeugd 2020. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo’n € 82.000 onder 
de begroting uit. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. De continuïteitsbijdrage die betaald wordt 
aan zorgaanbieders wanneer zij in de maanden maart tot en met juni 2020 omzetverlies hebben geleden in 
verband met corona, maakt geen onderdeel uit van de prognose, evenals een aantal andere zaken die het 
jaarrekeningresultaat zullen bepalen.

De landelijk ingekochte zorg zal volgens deze prognose ruim 1,5 miljoen hoger zal uitvallen dan begroot. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat is in de begroting 2020 gerekend is met een inschatting van het 
uitnuttingspercentage van deze zorgsoort waarvan gaandeweg bleek dat deze hoger moest zijn. Feitelijk is de 
begroting hierin dus ‘te laag’.

De verwachte kosten voor arrangementen zijn 1,6 miljoen euro minder dan begroot. De grotere aandacht voor 
afschalingen in het project opvallende looptijden lijkt hierin een rol te spelen.  
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Regio Hart van Brabant  Eerste prognose 2020 
(peildatum 3/3/20) 

 Tweede prognose 
2020 (peildatum 

4/8/20) 

 Derde prognose 2020 
(peildatum 1/12/20) 

 Verschil derde 
t.o.v. tweede 

prognose
 

 Verschil derde 
t.o.v. tweede 
prognose (%) 

 Totale uitvoeringskosten (3%)  €                  3.048.537  €                 3.048.537  €                 3.048.537  nvt  nvt 
 Innovatie (3%)  €                  1.653.000  €                 1.653.000  €                 1.653.000  nvt  nvt 
 Borging innovaties  €                      499.000  €                     499.000  €                    499.000  nvt  nvt 
 Transformatiefonds  €                      931.997  €                     931.997  €                    931.997  nvt  nvt 
 Landelijke inkoop  €                  8.284.198  €                 8.298.855  €                 8.741.745  €               442.890 5,3%
 Arrangementen   €                59.476.096  €               57.548.527  €               57.856.980  €               308.453 0,5%
 Overige zorgproducten  €                35.180.763  €               35.914.630  €               34.920.163  €               994.467 -2,8%
 Gecertificeerde instellingen  €                11.327.160  €               11.327.160  €               11.327.160  nvt nvt
 Overig  €                        60.000  €                       60.000  €                       60.000  nvt nvt
      
 totaal  €              120.460.750  €             119.281.706  €            119.038.582  €               243.123 -0,2%

Tabel 2: Regionaal: verloop prognoses 2020

Conclusie ten opzichte van de prognose 

Als de huidige prognose wordt vergeleken met de vorige prognose (tabel 2), dan wordt nu een fractie lagere 
kosten verwacht (0,2%, € 243.000).

De landelijk ingekochte zorg stijgt met zo’n € 450.000. Twee derde van dit bedrag wordt verklaard door 
declaraties over landelijke zorg zonder toewijzing. Hier hebben we door ontbreken van die toewijzingen geen 
goed zicht op. Deze zorg is niet inzichtelijk omdat de gegevens niet in de systemen wordt verwerkt. Dit kan 
komen omdat het zorg is voor jeugdigen die geen BSN hebben, Roma-kinderen of kinderen die op een geheime 
locatie verblijven als gevolg van bijvoorbeeld loverboys.
Daarnaast zien we bij aspecifieke toewijzingen de prijs stijgen. 

De overige zorgkosten dalen met een kleine miljoen euro. Dit komt onder meer doordat het aantal jongeren in  
verblijf en in pleegzorg afneemt. 
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2. Lokaal: gemeente Heusden

Hieronder volgt de uitkomst van de prognose december 2020 voor de gemeente Heusden.
Grotere afwijkingen (meer dan 3% en minimaal 50.000 euro) ten opzichte van de begroting of vorige prognose 
worden daarbij toegelicht. Waar nodig worden onderliggende zorgsoorten in deze samenvatting benoemd.

Heusden Begroting 2020
Derde prognose 

(peildatum 
1/12/20)

Verschil tov 
begroting (€)

Verschil tov 
begroting 

(%)

Tweede 
prognose 

(peildatum 
4/8/20)

Verschil tov 
tweede 

prognose

Verschil tov 
tweede 

prognose (%)

Uitvoeringskosten  €        232.142  €           232.142 nvt nvt  €         232.142 nvt nvt
Innovatie  €        127.000  €           127.000 nvt nvt  €         127.000 nvt nvt
Borging innovaties  €          38.000  €             38.000 nvt nvt  €           38.000 nvt nvt
Transformatiefonds  €          70.970  €             70.970 nvt nvt  €           70.970 nvt nvt
Landelijke inkoop  €        507.110  €           501.318  €        -5.792 -1,1%  €         482.875  €   18.443 3,8%
Arrangementen  €     4.841.976  €        5.327.758  €     485.782 10,0%  €      5.633.979 € - 306.220 -5,4%
Overige zorgprod.  €     1.560.755  €        1.757.203  €     196.449 12,6%  €      1.755.032  €     2.172 0,1%

Gecertificeerde inst.  €        860.720  €           860.720 nvt nvt  €         860.720 nvt nvt

Overig  €            5.000 5000 nvt nvt  €             5.000 nvt nvt
        

totaal  €     8.243.674  €        8.920.112  €     676.438 8,2%  €      9.205.718 € 285.605 -3,1%

Tabel 3: Heusden, derde prognose vergeleken met begroting en met vorige prognose

Conclusie ten opzichte van de begroting 2020

De verwachte kosten liggen € 676.000 (8,2 procent) boven de begroting 2020.
De belangrijkste verschillen worden als volgt verklaard:

Arrangementen
De kosten voor arrangementen stijgen met € 486.000. Dit komt omdat bij de kostensoort ‘arrangementen 
2017’ het aantal toewijzingen is gestegen ten opzichte van 2019 wat naar verwachting een kostenstijging van 
€ 291.000 met zich meebrengt. Een tweede oorzaak van de stijging ligt bij de zorgsoort ‘arrangementen 2019’ 
die de zorgsoort ‘PxQ stopt’ vervangt. Deze vervanging gaat gepaard met een toename van kosten ad
€ 195.000 als beide zorgsoorten bij elkaar opgeteld worden.

Overige zorgkosten
De overige zorgkosten stijgen met € 196.000 door ontwikkelingen bij 3 zorgsoorten:

1. De kosten voor Verblijf-pleegzorg stijgen met € 101.000 door een toename van het aantal cliënten ten 
opzichte van 2019. Een daling van de uitnutting dempt deze stijging enigszins.

2. De kosten voor Verblijf-overig stijgen met 66.000 door een toename van het aantal cliënten ten 
opzichte van 2019. Een daling van de uitnutting dempt deze stijging enigszins.

3. De kosten voor EED dalen met € 76.000 door een daling in het aantal cliënten in 2020 ten opzichte van 
2019.
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Conclusie ten opzichte van de prognose van augustus 2020

De nieuwe prognose laat een kostendaling zien van € 286.000, dat is 3,1 procent lager ten opzichte van 
prognose augustus 2020.
De belangrijkste verschillen worden als volgt verklaard:

Arrangementen  
De kosten voor arrangementen dalen met € 306.000 door onder andere een daling van de kosten van de 
kostensoort ‘arrangementen 2019’ van € 338.000. Deze daling is tweeledig. Enerzijds zien we de prijs dalen 
met zo’n 10 procent wat leidt tot lagere kosten. Anderzijds bleek bij de opstelling van deze prognose dat in de 
prognose augustus 2020 een formulefout is blijven staan die nu is aangepast. Deze formulefout heeft geleid tot 
een kostenpost van € 115.000 die nu wegvalt.
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ACHERGRONDINFORMATIE PROGNOSES REGIO HART VAN BRABANT

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 
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?
Een prognose wordt gebaseerd op  beschikbare data over toewijzingen en declaraties. Die data is vervolgens 
verrijkt op basis van historische trends over terugwerkende kracht, instroom, uitstroom en 
uitnuttingspercentages. Door de vele aannames is een prognose richtinggevend, maar geen harde waarheid. 
De toekomst gedraagt zich niet altijd als de historie. Het risico op afwijkingen is bij kleinere gemeenten groter, 
omdat een enkele dure client daar relatief meer invloed heeft.

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 te monitoren.

Wat gaat er met deze prognosecijfers gebeuren?
Voor het boekjaar 2020 gebeurt hier niets meer mee: er komt dus geen tweede herijking van de begroting. De 
afwijking op regionaal niveau ligt namelijk ruim onder de grens die is afgesproken voor het herijken van een 
begroting (alleen herijken als de afwijking groter is dan 5 procent). 

Zijn de gevolgen van corona in de prognose verwerkt?
Deels. De prognose is onder meer gebaseerd op de realisatiecijfers, en dat zijn grotendeels maanden waarin 
corona een grote rol speelde. Tijdens corona heeft een groot deel van de aanbieders ‘gewoon’ zorg geleverd, 
op de gewone manier, of op een alternatieve wijze. De kosten hiervan zijn in de prognose verwerkt. In situaties 
waarin zorgaanbieders door corona geen zorg hebben kunnen leveren, kon een beroep worden gedaan 
continuïteitsbijdrage. De kosten hiervan zitten niet in de prognose.
Omdat corona ook op dit moment nog niet voorbij is, is niet in te schatten wat het precieze effect van corona 
op de zorgkosten zal zijn. 

Zijn er nog andere informatiebronnen beschikbaar?
Alle toewijzingen worden verzorgd door de lokale gemeente. Het inzicht in de ontwikkeling van (de kosten van) 
jeugdhulp start daarmee lokaal. 
Daarnaast wordt tweemaandelijks vanuit de gastheergemeente Tilburg managementinformatie geleverd aan 
de managers en coördinatoren backoffice. Met behulp van deze rapportage kan de lokale gemeente zich 
vergelijken met het gemiddelde van de regio. Indicatoren als aantallen unieke cliënten en gemiddelde kostprijs 
per dag kunt u hierin terugvinden. Beide instrumenten, prognose en managementrapportage, geven de 
ambtelijke organisatie van de lokale gemeenten, naast hun eigen administratie over toewijzingen, een beeld 
van de ontwikkelingen.


