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Geachte raads- en burgerleden,
Graag informeren wij u over de jaarrapportages Specialistische Jeugdhulp 2017.
Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en vanaf dat moment ligt de
verantwoordelijkheid van de jeugdhulp bij de gemeenten. Welke cijfers hebben we hierover?
Deze memo geeft een samenvatting uit twee jaarrapportages Jeugdhulp 2017, zijnde;
 Specialistische Jeugdhulp Noordoost-Brabant; jaarrapportage 2017, opgesteld door de
centrumgemeente ’s-Hertogenbosch,
 Jaarrapportage Jeugdhulp 2017 Maasland, Uden en Meierijstad, opgesteld door de
budgetregisseur van de subregio’s Maasland, Uden en Meierijstad.
Beoogd effect
Monitoren en toetsen wat het effect is van de transitie jeugdzorg.
Wat zien we in 2017?
 Aantal jeugdigen
Het aantal jeugdigen neemt af in gemeente Boekel. In tabel 2 zijn de aantallen weergegeven in
2 leeftijdscategorieën. We kunnen nog niet spreken over een trend omdat het aantal in 2016
juist hoger lag dan in 2015.
Tabel 1: aantal jeugdigen Boekel gesplitst in 2 leeftijdscategorieën

Tot 18 jaar
18-23 jaar

01-01-2016
2.283
771

01-01-2017
2.249
659

Bron: CBS Statline en gemeenten

Landelijk is er een stijging van jongeren met jeugdhulp in % van jongeren tot 18 jaar. In Boekel
is dit percentage echter gezakt van 10,8 in 2016 naar 9,8 in 2017. Dit betekent dat, in
vergelijking met 2016, minder jongeren ten opzichte van het totaal aantal jongen tot 18 jaar
jeugdhulp hebben ontvangen in 2017. Dit percentage (7,9) is gelijk gebleven voor jongeren van
18 tot 23 jaar.
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 Gespecialiseerde jeugdhulp in zorg in Natura (ZIN)
De instroom van cliënten in specialistische jeugdhulp bij gecontracteerde aanbieders in ZIN
nam regionaal toe terwijl dit in de subregio opnieuw af is genomen. De daling geldt voor de
hulpvormen: ambulant locatie aanbieder, gesloten plaatsing en verblijf zwaar. De instroom bij
de hulpvormen daghulp locatie aanbieder, jeugdhulp netwerk jeugdige, pleegzorg en
gezinsgericht is toegenomen. Wat in het kader van transformatie(doelstellingen) een goede
beweging is.
Tabel 2: Instroom 2017 per hulpvorm gemeente Boekel

Ambulant
locatie
aanbieder
70

Daghulp
locatie
aanbieder
1

Jeugdhulp
netwerk
jeugdige
11

Pleegzorg

Gezinsgericht

Gesloten
plaatsing

Verblijf
zwaar

Bovenregionaal

1

1

0

2

1

Dat de instroom van cliënten af is genomen betekent niet zonder meer dat specialistische
jeugdhulp in onze sub regio afneemt. Dat er een toename van jeugdhulp is ondanks dat het
aantal jeugdigen afneemt komt o.a. doordat de trajecten langer duren en er duurdere vormen
van specialistische jeugdhulp worden ingezet.
Lokale bypasses (meer- en maatwerk) worden volop ingezet, wat betekent dat er naast de
gecontracteerde jeugdhulp extra wordt ingekocht door gemeenten, zowel bij gecontracteerde
als niet gecontracteerde aanbieders. Redenen hiervoor zijn het bereiken van het budgetplafond
van aanbieders en geen ingekocht passend aanbod door de inkooporganisatie.
 Gemeentelijke toegang
Bij alle gemeenten maar ook in Boekel is er een afname van het aantal nieuwe klanten en
lopende zaken bij het basisteam jeugd en gezin (BJG) ten opzichte van 2016. In Boekel ging
het over een afname van 29 cliënten (133 naar 104).
Van het aantal aanmeldingen bij het BJG was 41% op initiatief van klant zelf. Het percentage
verwezen jeugdigen naar het BJG steeg van 28% naar 53%. De grootste verwijzer is het
Onderwijs.
Ongeveer 33% van de aanmeldingen is door het BJG zelf geholpen (regionaal 40%). Regionaal
is ongeveer de helft doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. In Boekel was dit 54% van
de aanmeldingen.
Reden van beëindiging van jeugdhulp bij het BJG is voornamelijk doordat het BJG het doel in
het klantplan heeft bereikt en daarmee zelf het dossier heeft afgehandeld. Het BJG
Boekel/Landerd heeft in 2017 28% meer casussen afgehandeld dan in 2016.
Wachttijd en behandelduur
Er waren grote verschillen onder gemeenten in wachttijd en behandelduur. Overal zijn de
wachttijden langer geworden behalve in onze gemeente. Dit cijfer laat zien dat het beschikbaar
stellen van de extra FTE binnen het BJG, door de gemeenteraad, zijn vruchten lijkt af te hebben
geworpen in het tweede halfjaar van 2017.
De behandelduur is echter fors toegenomen. Een reden hiervoor is dat het BJG jeugdigen
langer in zorg heeft door wachtlijsten van aanbieders. Het BJG houdt de jeugdige ‘onder de
arm’ terwijl de aanbieder volgens contract aan zet is aangaande deze overbruggingszorg.
Hierdoor loopt de gemiddelde behandelduur op voor het BJG. Ook zijn de casussen inhoudelijk
complexer geworden dan voorheen.
Beschikkingen (ZIN en PGB)
Het Basisteam Jeugd en Gezin is onze gemeentelijke toegang naar gespecialiseerde
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jeugdhulp. De gemeente geeft hiervoor een beschikking af. In onderstaande figuur zijn het
aantal beschikkingen PGB/ZIN, afgegeven door de gemeentelijk toegang, van de afgelopen
jaren weergegeven.

We zien verschillen per gemeente in toe- en afname van beschikkingen. Het aantal
beschikkingen zegt niets over het aantal jeugdigen. Een jeugdige kan meerdere beschikkingen
hebben. In onze gemeente is er een toename te zien in het aantal beschikkingen. In het
bijzonder voor ZIN zonder verblijf. De gemeenten Landerd, Oss en Meierijstad hebben de
gegevens niet aan kunnen leveren.
Klanttevredenheid
Sinds 2017 gebruikt Ons Welzijn de ”Netto Promoter Score” om de klanttevredenheid te meten.
Vanaf een score van +15% is er sprake van een goede klanttevredenheid. Het BJG
Boekel/Landerd heeft een score van 50% gekregen. Dit is een goede score maar we streven
naar een nog hogere score.
 Verwijzers
Bij de gemeenten Bernheze, Boekel en Landerd is er een daling te zien van het aantal
verwijzingen naar specialistische jeugdhulp door de huisarts. Ook is er een lichte afname te
zien in het aantal verwijzingen vanuit de gemeentelijk toegang (BJG) naar specialistische
jeugdhulp. De verwijzingen naar specialistische jeugdhulp door de gecertificeerde instellingen
(GI’s) is juist wat toegenomen.
 Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg
Jeugdbescherming: hierbij zien we na een daling in 2016, een flinke stijging in onze subregio
van 450 naar 550 maatregelingen in 2017. Een toename van de maatregelen zien we in iedere
gemeente. In Boekel is het aantal van 13 (2016) naar 14 (2017) gestegen.
Jeugdreclassering: hier is een daling over het totaal in de subregio, van 79 naar 71. In Boekel is
er echter sprake van een lichte stijging namelijk 3 jeugdigen in 2017 t.o.v. 1 jeugdige in 2016.
Gesloten jeugdzorg: Het aantal cliënten in gesloten jeugdzorg is in Boekel gelijk gebleven,
namelijk 1.
Stijging kosten ZIN en Landelijke Transitie Arrangementen (LTA)
Zoals eerder vermeld, neemt de instroom van de specialistische jeugdhulp af, terwijl de kosten
voor specialistische jeugdhulp verder zijn gestegen in 2017. De kosten van het ZIN budget
worden ieder jaar overschreden. De ingekochte jeugdhulp in ZIN is niet voldoende om alle
jeugdigen de hulp te bieden die zij nodig hebben. Acute knelpunten zijn opgelost door het
ophogen van het ZIN budget.
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 LTA
De LTA zijn landelijke afspraken voor specialistische functies die gemaakt worden door de
VNG. We hebben weinig tot geen invloed op de toenemende stroom facturen vanuit de LTA
aanbieders, die ieder jaar toeneemt en hierdoor geen grip op de kosten van LTA. Wat we doen
om enig invloed te hebben is overleggen met de huisartsen (grote verwijzer) en hen te blijven
informeren over het regionale aanbod.
Ook in 2017 vielen de kosten voor LTA hoger uit dan beraamd omdat er meer gebruik is
gemaakt van LTA-zorg.
 Lokale bypasses
De vraag naar specifieke vormen van jeugdhulp is toegenomen. We hebben te maken met
krapte bij o.a. gezinshuizen, logeeropvang en pleegzorg en dit leidt tot wachtlijsten bij
aanbieders. Voor acute casuïstiek is via de lokale bypasses (meer- en maatwerk) jeugdhulp
ingekocht. Dit komt bovenop het ZIN budget, wat in 2017 verhoogd is om de meest urgente
knelpunten (o.a. lange wachtlijsten) op te lossen.
Er is in onze sub regio ongeveer €2 mln. uitgegeven aan lokale bypasses in 2017, dit betreft
zowel jeugdhulp met- als zonder verblijf. Hiermee is jeugdhulp ingekocht bij zowel
gecontracteerde als niet gecontracteerde aanbieders. In ZIN maar ook soms met
‘noodgedwongen’ PGB’s. In gemeente Boekel hebben we €96.603,- kosten gemaakt aan lokale
bypasses in 2017.
Wat heeft de jeugdhulp gekost in 2017?
Regionaal
In beide jaarrapportages wordt kort ingegaan op de kosten (tabel 3) van de inkoop voor ZIN
door de centrumgemeente in 2017. Voor de hele regio Noordoost-Brabant was er voor 2017
een macrobudget jeugd (solidariteitsinleg) beschikbaar van €109.588.827 miljoen.
Tabel 3: Regionale kosten jeugdhulp 2017
Afrekening (voorgaande jaren )
Solidariteitsinleg boekjaar 2017
Meerkosten 2017
Totaal

Regio (€)
3.191.912
109.588.827
1.362.824
114.143.563

Boekel
Jeugd betreft een openeindfinanciering De gemeente Boekel ontving voor de uitvoering van de
jeugdhulp een rijksbijdrage van €1.837.819,=. Deze Rijksbijdrage is volledig besteed. In de
voorjaarsnota 2017 is een extra bedrag van €170.000 beschikbaar gesteld. Per saldo
resulteerde dit binnen het domein jeugd afgezet tegen de Rijksbijdrage in een tekort van
€16.000.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
College van B&W
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