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Kennisnemen van 
De reactie van het college op vragen die zijn gesteld door D66 en de VVD naar aanleiding van de 
jaarstukken 2017. 
 
 
Bijlagen 
 

1. Vragen gesteld door D66, inclusief de antwoorden van het college; 
2. Vragen gesteld door VVD, inclusief de antwoorden van het college; 
3. Presentatie Regionale bijeenkomst financiën jeugd d.d. 13 juni 2018. 

 
 
__________________________________________________________________________________ 



Informatieve en technische vragen D66 naar aanleiding van de jaarstukken 2017 gemeente 
Goirle 
 
Allereerst de complimenten aan de organisatie en het bestuur voor het werk dat gedaan is 
om tot de jaarstukken te komen. En dat gemeente Goirle weer in de positieve cijfers zit. 
Hoewel nog onder voorbehoud geeft de accountant aan dat de jaarrekening 2017 getrouw 
en rechtmatig is, en dat de belangrijkste fouten en onzekerheden binnen de toleranties 
vallen.  
 
Het volgende valt ons op/hebben we vragen over: 
 
1. De accountantsverklaring is nog niet definitief? Wat is daarvan de reden? Vraag 

gesteld aan BDO accountants op 22.06.2018. Ze reageren waarschijnlijk ook naar Ingrid 
van Beers. 

2. Het verschil uit het tussenbericht december 2017 met een negatief voorspeld resultaat 
en de uiteindelijke cijfers met een positief resultaat. Het verschil bedraagt ong. 1 mln. 
(even los van de winstneming op de grondexploitatie). 
2.1. Het meeste is verklaard. Vragen die overblijven: 

2.1.1. T.a.v. programma 3 Ruimte: restant budget van € 23.000,00 is overgeheveld 
naar 2018. Ten behoeve van wat is dit gedaan? 
A: De overheveling van € 23.000,00 naar 2018 heeft betrekking het beschikbaar 
stellen van gelden ten gunste van het organiseren van de Streetrace 2018 en 
het project "Herbeleving Schijnvliegveld De Kiek".  
Het College heeft besloten om een samenwerking aan te gaan met Stichting 
Wielerevenementen Goirle voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Voor 2018 is 
daartoe een budget beschikbaar gesteld van € 12.500,00 en dat wordt gedekt 
uit het overgehevelde budget van 2017. Het restantbedrag € 10.500,00 is 
overgeheveld ten dienste van uitvoering van een project in het kader van 
Gôolse Geheimen, te weten het project herbeleving Schijnvliegveld De Kiek. 

2.1.2. T.a.v. programma 4 Sociaal Domein: graag een uitleg over de hogere 
kapitaallasten sportpark. 
A: De hogere kapitaallasten hebben betrekking op enerzijds de hogere 
afschrijvingslasten voor de renovatie van het sportpark. Op basis van onze 
module vaste activa en uitgaande van de resterende looptijd zijn de 
afschrijvingslasten eenmalig hoger. Daarnaast zijn de kapitaallasten hoger 
vanwege de renovatie van sporthal de Haspel. Abusievelijk is deze investering 
niet opgenomen in de staat van vaste activa 2017 terwijl in de jaarrekening wel 
de kapitaallasten zijn verantwoord. 

2.1.3. T.a.v. de Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb: graag een 
toelichting op de vrijval van verplichtingen uit 2016. Waar gaat het dan over? 
A: Vrijval heeft een boekhoudkundige achtergrond. Het proces verloopt als 
volgt. Ultimo 2016 hebben we verplichtingen vastgelegd in de boekhouding. 
Normaliter worden deze verplichtingen afgeboekt als de betalingen worden 
gedaan. In 2017 is dit niet helemaal goed verlopen. In 2018 besloten om de 
verplichtingen uit 2016 die niet afliepen in één keer vrij te laten vallen ten 
gunste van het resultaat 2017. 

2.1.4. T.a.v. Overige: over welke 2 voorzieningen gaat de vrijval? 



A: Voorziening sportmaterialen en Voorziening vervanging inventaris 
gemeentehuis. Zie ook de uitleg op pagina 112 en 113 van de jaarstukken 2017. 

2.2. Waarom is het toch een relatief groot verschil van ong. 1 mln.? 
A: Dit voordeel is samengesteld uit 51 verschillende posten die vooral bij het 
opmaken van het boekwerk 2017 naar voren zijn gekomen of na 1 november 2017 
zijn geconstateerd. Een specificatie van de verschillen vindt u op pagina 6 en 7 van 
het boekwerk. 

2.3. Kijkend naar de winstneming op de grondexploitatie naar aanleiding van de 
gewijzigde BBV: wellicht niet de hoogte van het bedrag, maar was deze wijziging niet 
al bekend in december 2017? En zo nee, waarom is er toen geen melding van 
gemaakt? 
A: Het college heeft in 2017 onderzoek laten doen naar tussentijdse winstneming 
door de externe planeconoom. Deze kwam tot de conclusie dat tussentijdse 
winstneming mogelijk is, maar wel in strijd is met de eigen beleidsregels neergelegd 
in de Nota Grondbeleid. Met het doen van een raadsvoorstel over winstneming is 
echter gewacht tot de meest recente cijfers van de herziening 2018 bekend waren 
en tot er meer duidelijkheid bestond over de wijze waarop winstneming volgens de 
BBV moet plaatsvinden. 

2.4. We hebben zorgen over het sociale domein. Ondanks het feit dat het binnen de 
toleranties valt zijn er fouten en onzekerheden die ruim 1 mln. bedragen. Wat gaat 
het college doen om hierop meer grip te krijgen? 
A: Wat betreft het overgrote deel hiervan, bijna € 600.000, komt voort uit de 
verantwoordingen van de PGB (persoonsgebonden budget) waar een landelijk 
probleem ligt. 
Elke gemeente krijgt hierdoor een percentage doorgerekend welke als onzekerheid 
moet worden meegenomen. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) is druk in de weer 
om dit elk jaar te verbeteren. Hierop hebben wij geen invloed. 
 
ZIN/WMO € 350.000, heeft betrekking op instellingen waarvan wij geen 
controleverklaring (van een accountant) ontvangen die aangeeft dat zij hebben 
vastgesteld het gefactureerde bedrag overeenkomt met de aan burgers van de 
gemeente Goirle geleverde zorg. Dit komt voornamelijk omdat we werken met vele 
kleinere partijen die alleen een bestuursverklaring hoeven te overleggen zoals in het 
landelijk controleprotocol is beslist. De verplichting van een controleverklaring ligt 
pas bij € 125.000,00 

2.5. Kan er een toelichting worden gegeven over de grondexploitatie? Waar hebben we 
het precies over? Wat betekent de ratio grondexploitatie precies? De boekwaarde is 
negatief en we willen wel een actief grondbeleid gaan voeren. Wat heeft dat voor 
effecten op grondexploitatie en de ratio? 
A: De raad kan op korte termijn een raadsinfomatie tegemoetzien over de meest 
recente wijziging van de grondexploitatie.  
Meer achtergrond over het grondbeleid en de grondexploitatie zijn te vinden in de 
"Nota Grondbeleid" en in de "Nota weerstandsvermogen en risico gemeente Goirle 
2011". 
Eventueel dat een keer een presentatie worden verzorgd over deze onderwerpen. 

2.6. Kan er een toelichting worden gegeven op de overschrijding op de 
investeringskredieten? 



A: een overzicht van de overschrijdingen vindt u op pagina 150 van de jaarstukken 
"4.9 Analyse begrotingsrechtmatigheid" 

2.7. N.a.v. de opmerking over de IT-beheersmaatregelen: zijn verbeteringen 
meegenomen in het traject van de overgang naar Equalit (zijstapje)? 
De overgang naar Equalit betreft in aanleg een puur technische migratie, waarbij we 
in principe 1:1 overgaan. De kwaliteit van de huidige situatie moet vanzelfsprekend 
op minstens hetzelfde niveau blijven (bijv. rondom informatiebeveiliging/back-ups 
enz). Bij de migratie is het wel de bedoeling om afspraken te maken rondom o.a. de 
maximale herstelperiode bij calamiteiten en continuïteit, dus dat zou een 
verbetering zijn. Overigens staan de voorgestelde IT-beheersmaatregelen rondom 
logische toegangsbeveiliging en wijzigingenbeheer los van bij welke partij we onze 
ICT onderbrengen. 

3. Er wordt in het raadsvoorstel een verdelingsvoorstel neergelegd.  
3.1. Over II.a: wat is de reden om voor deze verdeling te kiezen? 

A: Conform bestaand beleid wordt een batig saldo toegevoegd aan de AWR. 
3.2. Over II.b: waarom heeft in eerste instantie de accountant aangegeven dat er € 

40.000,00 vrij moest vallen ten gunste van het jaarrekening resultaat? 
A: Voor het werken met een voorziening inventaris gemeentehuis eist de accountant 
dat daar een beheerplan onderligt. De ramingen die in de begroting zijn 
meegenomen zijn niet gebaseerd op een actueel beheerplan en daarom vindt de 
accountant dat deze voorziening dient te vervallen. 

4. Programma 1 Bestuur, een zijstapje: zijn we inmiddels AVG compliant? 
A: Per 25 mei 2018 voldoet de gemeente Goirle aan alle basiseisen van de AVG. We 
zijn daarmee echter nog lang niet klaar. Het komende half jaar tot eind 2018 zal de 
AVG verder geïmplementeerd worden, zodat de gemeente Goirle in alle lagen van de 
organisatie aantoonbaar voldoet.  
Aandacht voor de AVG staat hoog op de agenda van het college en het 
managementteam. Regelmatig overleggen burgemeester (portefeuillehouder), 
gemeentesecretaris, functionaris voor de gegevensbescherming (FG), chief 
information security officier (CISO) en hoofd van de afdeling Bestuurs en Directie 
Ondersteuning (BDO) over privacy & informatieveiligheid. Met enige regelmaat 
informeren de FG en de CISO ook het managementteam over de stand van zaken en 
eventuele knelpunten. 
Een belangrijk aandachtspunt is de overdracht van kennis aan de medewerkers 
(verplichting van de werkgever). Vanaf 1 september worden er AVG-workshops 
gehouden voor al het personeel en voor het college van B&W inclusief 
managementteam. In de periode 1 juli -  1 oktober 2018 volgen alle medewerkers 
een aantal AVG-modules via e-learning inclusief toetsing (deelname verplicht). 

5. Ten aanzien van leesbaarheid van de stukken:  
5.1. Het Concept Accountantsverslag leest een stuk vriendelijker en overzichtelijker dan 

ons eigen jaarverslag. Een oproep aan het college om ons eigen jaarverslag een 
andere, meer leesbare, opzet te geven. 

5.2. We verantwoorden ook naar onze inwoners. Een oproep aan zowel de accountant 
als ons college om in de stukken zo min mogelijk afkortingen of vakjargon te 
gebruiken. Zorg bijv. ook voor exemplaren waarmee een laaggeletterde uit de 
voeten kan. 



A: mede op basis van de bevindingen en de aanbevelingen die zijn gedaan in de 
"Rekenkamerbrief verbetermogelijkheden programmabegroting" willen wij met 
ingang van de begroting 2019 een compactere en meer visuele begroting 
presenteren. Een jaarrekening betreft altijd een verantwoording over een begroting. 

 
Namens fractie D66 Goirle,  
 
Janneke van den Hout  
Goirle, 17-6-2018 
 



Van: M. van Brederode [mailto:m.brederode@vanbrederode.eu]  
Verzonden: maandag 18 juni 2018 23:59 
Aan: Westeinde, Berry van t 
CC: Ad Van Beurden; trvissers@hotmail.com; anneglerum@gmail.com; Theo Heijden 
Onderwerp: Vragen n.a.v. jaarstukken 2017 
 
Berry, 
 
Hierbij treft u de vragen die wij hebben naar aanleiding van de jaarstukken 
2017: 
  
Blz. 126 
Collectief vervoer 
Na een nieuwe aanbesteding zouden de kosten omlaag gaan.  
Nu zijn de kosten echter een kleine ton hoger uitgevallen 
  
Vragen: 

• Waardoor is deze kostenverhoging veroorzaakt?  
• Wat betekent dat voor de begroting van dit jaar (eventuele bijstelling)? 

 
A: Er is een raadsinformatiebrief onderweg naar de raad, waarin deze vragen beantwoord worden. 
En er volgt na het zomerreces een raadsvoorstel met informatie wat dit betekent voor de begroting. 
  
Blz. 29  
Sociaal Domein 
Een gemeenschappelijke regeling brengt kostenbesparing met zich mee, maar 
ook risico's. 
Voor de gehele gemeenschappelijke regeling van Hart van Brabant 
Jeugdzorg bedroegen de meerkosten t.o.v. de begroting ca. €7 miljoen.  
  
Dit jaar en ook volgend jaar is de bijdrage van het Rijk minder en is er een grote 
kans dat er een tekort ontstaat. Bovendien kunnen de kosten met terugwerkende 
kracht van drie jaar nog worden gefactureerd door zorgverleners.  
Met het tekort van dit jaar in gedachten maken wij ons ongerust over de kosten 
die steeds meer een open einde kennen.  
  
Ter verduidelijking 
Bij de zorgverlening lijkt het erop dat wij geen zicht hebben op: 

• Of de zorg conform de eisen van de aanbesteding is verricht.   
• Wat de omvang is van de geboden zorg.   
• Wat de omvang is van de groep waaraan zorg verleend wordt.  
• In welke mate de verleende zorg en de facturering rechtmatig is in het 

algemeen  
• en die van facturen over langere tijd geleden in het bijzonder (na rekening 

2015,2016,2017)  
• a  

Voor wat betreft de instroom lijkt het erop dat deze min of meer autonoom 
gebeurt op indicatie van diverse instanties, justitie, artsen, specialisten.  
Behandelplannen zijn niet aanwezig.  
  
Vragen: 

• Deelt de wethouder onze zorg?  

mailto:m.brederode@vanbrederode.eu
mailto:trvissers@hotmail.com
mailto:anneglerum@gmail.com


• Welke voorstellen gaat de wethouder doen in het dagelijks bestuur van de 
GR Hart van Brabant zodat er grip komt op de uitgaven?  

 
A: Als regio hadden we over 2017 een financieel tekort, maar er "valt geen kind tussen wal en schip!"  
Zoals op 13 juni tijdens de regionale raadsinformatiebijeenkomst is gepresenteerd, is de eerste 
prognose van de meerkosten over 2017 € 4,2 miljoen in plaats van € 7 miljoen. Hier tegenover staat 
een overschot van € 9,5 miljoen over 2015 en 2016. De eindafrekeningen over 2015, 2016 en 2017 
worden momenteel besproken met alle aanbieders.  De finale afrekeningen worden vervat in een 
vaststellingsovereenkomst met aanbieders. Op het moment dat alle vaststellingsovereenkomsten 
zijn getekend, kunnen we de daadwerkelijke overschrijding vaststellen 
 
We delen uw zorg en de regionale organisatie heeft vol aandacht om meer grip te krijgen op de 
kosten, met name door kostprijs- en volumereductie, het sturen op output en de beperking van de 
administratieve kosten en lasten. In het totale jeugdbeleid is er ook aandacht voor de algemene 
voorzieningen, 't Loket, transformatie en het door u genoemde open eind vanuit justitie en de 
medisch specialisten, inclusief de samenwerking met deze partners.  
 
Het tekort heeft geen invloed op de kwaliteit van de jeugdhulp en het aanbod van de jeugdhulp in 
onze regio. Ieder kind in onze regio die een beroep doet op jeugdhulp, krijgt de hulp die hij/zij nodig 
heeft.  
 
Meer informatie over de huidige situatie, de oorzaken van het overschot en de risico's vind u in de 
presentatie van 13 juni.  
  
  

Met vriendelijke groet,   
Monique van Brederode 

 
 



Regionale bijeenkomst financiën jeugd 

13 juni 
2018 



 
• Kennismaking jeugdhulp 
 
 
• Koers Samen met de Jeugd 
 
 
• Toelichting financiën Jeugdhulp 

Doel van de bijeenkomst 



 
 
Ons sociaal stelsel is steeds complexer en duurder geworden  
Mensen hebben te maken met (te) veel professionals en 
regels. Het aanbod en de financiering van de jeugdhulp zijn 
versnipperd. Mensen krijgen hierdoor lang niet altijd  
de ondersteuning die ze nodig hebben. 

Aanleiding 



Ter illustratie: versnipperde ondersteuning jeugdhulp 

GEMEENTEN 
 
OPVOED- EN OPGROEI 
ONDERSTEUNING 
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 
LICHTE ONDERSTEUNING 

RIJK 
 
OPVOED- EN OPGROEI 
ONDERSTEUNING 
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 
LICHT AMBULANT 

PROVINCIE 
 
AMBULANTE ZORG 
 
OPEN RESIDENTIËLE ZORG 
 
PLEEGZORG 
 
DAGBEHANDELING 
 
SPOEDEISENDE ZORG 
 
JEUGDBESCHERMING EN 
JEUGDRECLASSERING 
 
TOEGANGSTAAK/  
INDICATIE 

AWBZ 
 
ZIN EN PGB 
 
JEUGD-LVG 
 
JEUGD GGZ 

ZORGVERZEKERINGSWET 
(ZWV) 
 
JEUGD GGZ 



Ter illustratie: versnipperde financiering jeugdhulp 



Dat moet anders. Reden voor het rijk om taken op  
het gebied van arbeidsparticipatie, ondersteuning, 
Wmo en jeugdhulp over te hevelen naar de 
gemeente. Dit stelt ons voor een opgave. 
 
We gaan terug naar de leefwereld 

Transitie 2015 



Van Kader naar Koers 



  De Koers 



Van     Naar de leefwereld 

Recht op een regeling   recht op een oplossing 

Deeloplossingen    levensloopgerichte ondersteuning 

Standaard aanpak   maatwerk  

Protocollen en regels   professionele ruimte 

Hulp op afstand    ondersteuning dichtbij 

Gezin     mogelijkheden jongere/ 

     gezin in hun netwerk 

Meerdere hulpverleners  vast vertrouwenspersoon 

Samen voor de jeugd   samen met de jeugd 

Hoe verder? 



SAMEN MET DE JEUGD 



JEUGDBESCHERMING  

JEUGDRECLASSERING  

JEUGD GGZ  

ONDERSTEUNING LICHT VERSTANDELIJK BEPERKTEN  

OPVOED- EN OPGROEIONDERSTEUNING 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG  

LICHTE ONDERSTEUNING 

Taken gemeenten nu 



Samenwerking regio Hart van Brabant 

HART VAN BRABANT  
NEGEN GEMEENTEN  
450.000 INWONERS 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
REGELING 

AMBTELIJK OVERLEG 
JEUGD 

BESTUURSCOMMISSIE 
JEUGD 

ALGEMEEN  
BESTUUR 

GASTHEERGEMEENTE 

INKOOP   FINANCIËN 

DIENSTVERLENING 

MONITORING 

 



• Goede regionale samenwerking  

• Samenwerking en solidariteit  

• Invoering resultaatgerichte inkoop  

• Innovatienetwerk  

• Jongerenparticipatie  

• Maatwerk  

• Stevige regionale samenwerking  

• Analyse verbetering gedwongen kader  

• Overgang ondersteuning jongvolwassenen  

• Planvorming alternatieven voor verblijf  

• Crisisinterventieteam 

Wat hebben we tot nu toe bereikt? 



Inkoop en bekostiging 

JEUGDBESCHERMING 
 
JEUGDRECLASSERING 

JEUGD GGZ 
 
JEUGD LVB 
 
OPGROEI- EN OPVOEDHULP 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 
LICHTE ONDERSTEUNING 

RESULAATGERICHTE INKOOP 
 
VIA ARRANGEMENTEN 
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• Met minder budget meer doen (ambulante hulp versus verblijf)  
 

• Ontschotting van inhoud en budget 
  

• Ondersteuning jongvolwassenen (18-18+) 

Top 3 dilemma's 



  

3 Sporen: 
 
1. Basis op Orde (uitvoering) 
 
2. Innovatie (verbetering jeugdhulp) 
 
3. Harmonisatie 3D (1 gezin, 1 plan) 
 

Uitwerking programma Samen met de Jeugd 



Financiën jeugdhulp 
 



 Jaarcyclus 

 Wanneer 

 Waarmee 

 Hoe komen deze producten tot stand 

 Regionale afspraken 

 Stand van zaken nu ( 2017) 

 Hoe nu verder? 
 

 
 
 

 

Waar neem ik u in mee  



Wanneer naar de Raden (zienswijze) 

Delegatie van taken van gemeenten naar Regio Hart van Brabant 



Kaders 
Inbreng totale 

integratie  
uitkering Jeugd  

Risico 
reserve 2% 

Innovatie 
3%  + taken 

toegang 

Lokaal 
maatwerk 

Uitvoerings- 
kosten 3% 

Zorgkosten  
ZIN en PGB 

Kaders 



Bestuurs- Vaststelling concept begroting

commissie Voorleggen aan AB

Algemeen Vaststelling concept begroting Reactie en opvolging ziens- Vaststellen Begroting

Bestuur Voor zienswijzen naar gemeente- wijzen aanleveren aan toezichthouder

raden

Gemeenteraden Indienen zienswijzen

Provincie Uiterlijk 1 augustus

maart april mei/juni juni juni

Begroting 



Begroting 2018 
totaal € 90 mln. 



Rijksbudget neemt af 



 

3% voor uitvoering (denk aan inkoop, administratie, beleid) 

Jaarlijks gastheerovereenkomst met begroting, verdeling op basis 

van inbreng rijksbudget 

Restant vloeit terug naar lokale gemeenten t.b.v. lokale taken 

   

Extra budget Toegang (€ 2,3 mln) voor uitvoering voormalig bureau 

jeugdzorg taken 

 

Uitvoering € 5 mln. 



 
 
Doel: opvangen grote schommelingen, nadeelgemeente te 
compenseren 
 
Solidariteit gaat over alle regionale zorgkosten, lokaal PGB,  
het maatwerkbudget en de regionale innovatiekosten (reserve).  
 
Solidariteit geldt NIET voor lokale en regionale  
uitvoeringskosten en lokale innovatiekosten.  

 

Risicoreserve € 1,8 mln. 



Innovatie € 3,6 mln. 

 

 3% voor innovatie, waarvan: 

     80% regionaal beschikbaar (pilots, bijv. innovatienetwerk, POH) 

     20% lokaal beschikbaar  

 Overschot in reserve  

 € 1 mln. maatwerk (out of the box) 

 

 



Persoons gebonden 
budget (PGB) € 10 mln. 
 

 Lokaal beleid 

 Gezamenlijke uitgangspunten 

 Uitvoering via SVB 

 

 



Zorg in natura € 69,6 mln. 

 Landelijke transitie arrangementen (LTA), via VNG 
  

 Jeugdzorg plus, via landsdeel zuid     
 
 Gecertificeerde instellingen (GI), via subsidie 

   
 Zorgkosten in natura, via regionale inkoopcontracten  

 
 
 
 



Jaarrekening 2017 

Opstellen vaststellingsovereenkomsten is een Eenmalige actie om de afgelopen 3 jaren 
financieel afsluiten.  
Waarom: Declareren verloop moeizaam, vordering jeugdhulpaanbieders aan regio loopt 
daardoor op.  
Hoe: met alle jeugdhulpaanbieders wordt een overeenkomst afgesloten, waarin de 
geleverde zorg over de jaren 2015 t/m 2017 wordt vastgelegd.  
Doel: Geen nagekomen declaraties meer over deze jaren. 



Eerste prognose financieel risico 2017 (per 31 mei)  
Basis productieverantwoordingen met controleverklaringen 
 

 

* de uitvoeringskosten zijn inclusief een extra budget Toegang voor uitvoering voormalig bureau jeugdzorg taken   

 

Gemeente

Rijksbudget € 94,9 mln. V 

totaal € 94,9 mln. V

Lokaal 

Uitvoering (3% samen met regionaal) €  0,9 mln. N

Uitvoering (extra budget voormalig bjz)* €  2,3 mln. N

Innovatie (incl. maatwerkbudget) €  1,6 mln. N

PGB (jeugdhulp) €  9,2 mln. N

subtotaal €   14 mln. N

Regionaal

Uitvoering (3% samen metlokaal) €   1,9 mln. N

Risicoreserve (ingezet t.b.v. nadeelgemeenten) - N

Innovatie ( 80% van 3% rijksbudget, restant naar reserve) €   2,0 mln. N

Zorg in natura (GGZ, LVB, Opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering) € 81,2 mln. N

subtotaal € 85,1 mln. N

Saldo begroting €   4,2 mln. N

Totaal regio HvB



Eerste prognose financieel risico 2017 per gemeente 
 ( per 31 mei) 

Gemeente

Dongen € 0,2 mln. N

Gilze Rijen €  0,4 mln. V

Goirle € 0,4 mln. V

Heusden € 1,4 mln. V

Hilvarenbeek € 0,3 mln. V

Loon op Zand € 0,3 mln. N

Oisterwijk € 0,9 mln. N

Tilburg €   6,0 mln. N

Waalwijk € 0,7 mln. V

Totaal eerste prognose regio Hart van Brabant € 4,2 mln. N

eerste prognose



Eerste prognose 2017 (per 31 mei) t.o.v. voorgaande 
jaren 

Rijksbudget € 98,3 mln. V € 95,8 mln. V € 94,9 mln. V

Uitvoering €   4,4 mln. N €   5,2 mln. N €   5,1 mln. N

Innovatie (incl. maatwerkbudget) €   3,6 mln. N €    1,7 mln. N €    3,6 mln. N

Jeugdhulp € 84,4 mln. N € 85,3 mln. N € 90,4 mln. N

subtotaal € 92,4 mln. N € 92,2 mln. N € 99,1 mln. N

Saldo begroting €   5,9 mln. V €   3,6 mln. V €   4,2 mln. N

201720162015

n.b. de uitvoeringskosten zijn inclusief een extra budget Toegang voor uitvoering voormalig bureau jeugdzorg taken   
 



Jeugdhulp (per inkoopvorm) 
 
 
 



Oorzaken financieel risico 

 
 Landelijke zorg € 2,5 mln. meerkosten 
 
 Toename beroep op jeugdhulp 
 
 WLZ cliënten naar gemeenten 
 
 Implementatie resultaatgericht werken 
 
 Uitfasering DBC’s / Vaststellingsovereenkomsten 



  

1. Kostprijsreductie van ondersteuning  
 
2. Volumereductie van ondersteuning 
 
3. Sturen op output 
 
4. Beperking van de kosten en administratieve lasten 
 

Beheersing kosten 



Vervolg 
Koers 

Vanaf april  Inwerkprogramma 

Najaar  Informatie over Koers Jeugd (uitvoeringsprogramma) 

 

Financiën 

13 Juni  Gezamenlijke raadsbijeenkomst toelichting financiën 

Na 9 juli  Jaarrekening 2017 (indien haalbaar) 

November  Zienswijze herijking deelbegroting Jeugd 2018/2019 

 

Monitoring 

Juli   Beleidsmonitor 

Juli   Clientervaringsonderzoek 

Periodiek  Informatiebijeenkomsten gemeenteraden      

   Raadsinformatiebrieven en nieuwsbrieven 

 

 



Meer informatie 
 

www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/mens-en-
samenleving/jeugdhulp/beleid 
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