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Eerste budgetprognose Jeugdhulp 2019

datum
bijlage(n)

Zoals in de raadsinformatiebrief ten behoeve van de Meicirculaire (IB 19 069), algemene uitkering
gemeentefonds en kostenontwikkeling Jeugdhulp is aangekondigd ontvangt u hierbij een separate
raadsinformatiebrief.
Inleiding
Recentelijk heeft het Inkoopbureau H10 de gemeenten geïnformeerd over de eerste budgetprognose
Jeugdhulp voor 2019. De trends in deze prognose delen we graag met u in deze brief.
De prognose gaat ook dit jaar uit van een stijging van de kosten voor jeugdhulp voor H10 ten opzichte
van 2018. De stijging van de kosten in de H10 staat niet op zichzelf. Ook landelijk is er sprake van een
continue kostenstijging in de jeugdhulp. Deze ontwikkeling geeft aan dat de noodzaak tot het nemen van
maatregelen, lokaal en vanuit de H10 onverminderd groot blijft. Doel van de maatregelen moet zijn om
meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdhulp en de kostenontwikkeling om te buigen.
De eerste budgetprognoses over 2019
Belangrijk om daar bij op te merken is dat de eerste prognose van het jaar altijd de minst betrouwbare is
en dat er voor een groot deel gebruik is gemaakt van de best mogelijke schattingen op basis van de
kostenontwikkeling uit 2018. De reden hiervoor is dat van 1/3 deel van de aanbieders nog onvoldoende
accurate en actuele informatie bekend is bij het Inkoopbureau over de kostenontwikkeling doordat
declaraties nog niet zijn ingediend voor de reeds gemaakte kosten in 2019.
In onze begroting 2019 is voor jeugdhulp uitgegaan van een tekort van 1,6 miljoen euro. Deze prognose
laat een verdere stijging zien van de kosten voor jeugdhulp ten opzichte van 2018. Voor Rijswijk wordt
de toename van de kosten geschat op een bedrag rond de 1,8 miljoen euro. Dit bedrag komt bovenop de
kostenstijging die al is opgenomen in de 1e halfjaarrapportage 2019. Dit bedrag is een voorlopige
indicatie, die nog nader geanalyseerd moet worden.
Oorzaken voor de stijging
Iets minder dan de helft van het aantal aanbieders zou in de prognose een stijgende omzet hebben en
ongeveer een kwart een lagere omzet. Er zijn een aantal trends zichtbaar die aan de stijging ten
grondslag liggen:
Een lichte stijging van het aantal kinderen met jeugdhulp
Kinderen zitten langer in zorg (doorlooptijd)
Toename van de intensiteit van zorg (meer uren, dagdelen, etmalen per kind per maand)
Verschuiving van lichte naar zware (complexe zorg)
Instroom vanuit WLZ
Instroom via onderwijs.
Het merendeel van deze trends was reeds bekend en correspondeert met een landelijk beeld.
Afspraken met het Rijk
Het Kabinet heeft tijdelijke middelen ter beschikking gesteld ter dekking van de tekorten bij de uitvoering
van de jeugdhulp. De toegezegde bedragen van resp. € 400/420 mln. voor 2019 en € 300 mln. voor de
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komende twee jaren dekken de tekorten van de meeste gemeenten helaas niet. Het Kabinet en de VNG
zijn overeengekomen verdiepend onderzoek te doen naar de eerder genoemde oorzaken. Dit moet
uiteindelijk uitwijzen welke bedragen gemeenten structureel nodig hebben voor de uitvoering van de
Jeugdwet. Daarbij speelt ook een komende wijziging van het verdeelmodel met nog onbekende effecten
een rol.
Naast deze extra bijdrage heeft het kabinet met de VNG afspraken gemaakt om de jeugdhulp te
verbeteren. In de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is naar het oordeel van
het Kabinet ruimte voor verbetering. De afspraken gaan over het terugdringen van vermijdbare uitgaven
en welke zorg op landelijk, regionaal of lokaal niveau wordt ingekocht. Ook komt er meer duidelijkheid
over welke zorgvraag onder de wettelijke jeugdhulpplicht van de gemeenten valt, bijvoorbeeld ten
aanzien van de afbakening met de Wet langdurige zorg (Wlz). De komende jaren wordt de aanpak van
de gemeenten door het Kabinet gevolgd. De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek zijn
zwaarwegend en kunnen vervolgens worden meegenomen bij de formatie van een nieuw Kabinet.
Acties
Ook al zijn de prognoses prematuur, de trends zijn voldoende aanleiding voor het nemen van
maatregelen, zowel regionaal als lokaal.





Om het tekort van 2018 om te buigen is een actieplan opgesteld. Deze maatregelen blijven
onverminderd van kracht voor 2019. Deze maatregelen zijn benoemd in raadsinformatiebrief
IB19041. In het forum van 7 mei is deze brief over kostenontwikkeling 2018 besproken.
Ter aanvulling voor dit jaar zal het contractmanagement, zowel regionaal als lokaal, verder
worden aangescherpt bij aanbieders die achterblijven met declaraties en aanbieders die een
omzetstijging ten gevolge van een intensiteitstoename laten zien.
De oorzaken van de nieuwe kostenstijging worden geanalyseerd, zodat waar nodig gerichte
aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden of intensivering van bestaande acties ingezet
kan worden.
De aanbieders die opvallende stijgingen in prognoses laten zien, worden door het Inkoopbureau
H10 en gemeenten nader geanalyseerd om deze te duiden en het goede gesprek met de
aanbieders te kunnen voeren.

Samen met het Inkoopbureau H10 en de aanbieders spannen we ons in om inzicht te krijgen in de
oorzaken van de kostenontwikkeling zodat we gerichte en effectieve maatregelen kunnen treffen om de
kosten te beheersen. Op basis hiervan stellen we het bestaande actieplan bij. We houden u via de
tussentijdse rapportages, of vaker indien nodig, op de hoogte.
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