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Sturing op tekorten jeugdhulp

Geachte raadsleden,
In het najaar 2017 bent u in de monitor Sociaal Domein op de hoogte gebracht van tekorten in de jeugdhulp.
Uit de rapportage van de RIGG bleek vooralsnog dat er uitgegaan wordt van een tekort van ±14 miljoen
t.o.v. provinciaal Jeugdbudget. Dit tekort wordt verdeeld naar rato de rijksmiddelen voor de Jeugdzorg. Voor
de BMWE gemeenten betekent dit een bijdrage van 8,4% hetgeen neerkomt op een tekort van ongeveer 1,2
miljoen.
In oktober 2017 is naar aanleiding van de prognose een stuurgroep ingesteld met een taskforce om namens
het DB PG&Z extra te sturen op de financiën van de jeugdhulp, de informatievoorzieningen jeugdhulp te
verbeteren en inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de uitgaven te kunnen bijsturen.
Op basis van alle beschikbare informatie bij gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn verschillende
scenario’s uitgewerkt. Dit heeft een nieuwe bandbreedte opgeleverd tussen de 13 - 22,5 mln. Deze
bandbreedte is groter omdat er verschillende analyses mogelijk zijn die een andere uitkomst opleveren.

(vierde kolom; CP=Contractpartijen/zorgaanbieders)

Dat er zich een tekort voordoet, is overeenkomstig de landelijke context. Dit is ook zichtbaar bij andere
gemeenten: 50% heeft over 2017 een tekort en 75% heeft wachtlijsten. Van alle gemeenten verwacht 86%
ook over het lopende jaar een tekort.
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Een eerste verklaring voor het tekort is de daling van het rijksbudget. Daarnaast is er een stijging van het
aantal verwijzingen naar jeugdhulp sinds de transitie (gemiddelde stijging van 1500 toewijzingen per
maand), met name naar ambulante jeugdhulp en dagbesteding/behandeling. Overigens is er niet een
eenduidig beeld en zijn er verschillen per gemeente.
Uitgaande van de genoemde 8,4 % aandeel BMWE in het tekort, zouden de tekorten in de scenario’s de
volgende kunnen zijn:
tekort

Bedrag
e

2017 obv 1 halfjaar
Verzilvering 62%
Verzilvering 59%
Verzilvering 57%

14.298.179
22.323.778
17.107.645
13.271.548

BMWE
bedrag x 1mln
1,16
1,88
1,44
1,11

Verzilvering betekent de mate waarin daadwerkelijk gebruik gemaakt is van de geïndiceerde zorg en daarop
gedeclareerd is. De toegepaste percentages geven aan dat kleine procentuele afwijkingen leiden tot grote
financiële afwijkingen. Onderzocht wordt wat de reden van de lage verzilveringspercentages zijn. Nadere
analyses moeten uitwijzen welk verzilveringspercentage reëel is.
Gezien de hoogte van de tekorten en de bandbreedte van dit tekort, wordt de taskforce uitgebreid om dit
nader te onderzoeken. De komende vijf weken hebben zij nodig om dit duidelijk te krijgen.
Zodra wij meer inzicht en informatie hebben, zullen wij dat met u delen.

