
Hart van Brabant Begroting 2015 
Deelbegroting Jeugdhulp 
 
Voor het eerst is in de begroting van Hart van Brabant een aparte paragraaf Jeugd opgenomen. De 
decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 en de daarmee samenhangende intergemeentelijke 
samenwerking geven daartoe meer dan voldoende reden. In de begroting 2014 werd er al naar verwezen: 
“Er komen grote en complexe nieuwe opgaven op de regio af die om bestuurlijke afstemming vragen op 
strategisch-beleidsmatig niveau en op uitvoerend niveau. Daarnaast is programmatische coördinatie op de 
uitvoering van regionaal beleid nodig. Met name de decentralisaties in het sociale domein (de decentralisatie 
van de jeugdzorg, de invoering van de participatiewet en de transitie van de begeleiding van de zorg voor 
mensen met een beperking en ouderen vanuit de AWBZ naar de WMO) zullen veel aandacht en coördinatie 
vragen.” 
Regionale samenwerking is ten dele een landelijk opgelegde verplichting, maar is ook bedoeld om een 
meerwaarde op te leveren voor alle betrokkenen. 
De samenwerkende gemeenten in Midden-Brabant hebben onderzoek gedaan naar de stand van zaken, 
uitgangspunten geformuleerd voor noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen, aanzetten gegeven voor een 
uitvoeringsplan, voorstellen gedaan  tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en nu dus ook een 
gezamenlijke begroting opgesteld voor uitvoering van de regionale taken op het gebied van jeugdzorg. 
 
 

1. Regionaal belang  
 
In de jeugdwet is vastgelegd dat gemeenten minimaal moeten samenwerken in het beleid en de inkoop van 
onderdelen van het gedwongen kader: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, het Advies- en Meldpunt 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMKHK) en gesloten jeugdhulp. De gemeenten in Midden-Brabant 
hebben al snel besloten dat zij ook de intensievere vormen van vrijwillige jeugdzorg gezamenlijk gaan inkopen. 
Niet alleen levert dat door de schaalvergroting enig financieel voordeel en risicospreiding op, maar het biedt 
ook zekerheid aan de zorgaanbieders en – niet te vergeten – aan burgers en cliënten. 
In het samenwerkingsproces hebben inhoud en kwaliteit steeds een belangrijke rol gespeeld: men wilde dat de 
cliënt meer centraal kwam te staan, onder andere door gebruik te maken van de eigen kracht en het sociale 
netwerk van de burger. En hulpverleners moeten niet langs elkaar heen werken: ‘Eén gezin, één plan, één 
regisseur.’ 
Basis voor de samenwerking is het  Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant 2015 - 2018. 
Daarin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd: 

1. Gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over bejegening en ondersteuning. 
2. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief (naar professionele maatstaven). 
3. Het gebruik van specialistische hulp (behandeling, verblijf) gaat omlaag, ten gunste van lichte 

vormen van hulp (ambulant, tijdig, effectief). 
4. De frontlijn schakelt met inzet van ketenregie aantoonbaar sneller op en af, resulterend in 

kortere doorlooptijden van het specialistisch aanbod. 
5. Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten gunste van het aantal 

jeugdigen en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ontvangt. 
6. Professionals in en om het jeugdveld handelen aantoonbaar volgens de Meldcode 

Kindermishandeling.  



We voegen hier nog de volgende beleidsdoelen aan toe, om de effecten van de lokale inzet op veerkracht en 
zelfredzaamheid van gezinnen en jeugdigen te kunnen monitoren: 

7. Meer jeugdigen groeien veilig en gezond op en nemen actief deel aan het sociale, economische en 
culturele leven; 

8. De gezinnen zijn meer zelfredzaam en maken gebruik van het sociale netwerk bij het oplossen van 
opgroei- en opvoedproblemen; 

9. Gezinnen weten waar ze terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning; 
10. Door actieve sociale participatie leveren burgers een bijdrage aan een positief opgroei- en 

opvoedklimaat; 
11. Semiprofessionals in de alledaagse leefomgeving van jeugdigen weten waar ze terecht kunnen met 

zorgen, signalen en meldingen. 
 
Hierboven is al gemeld dat de justitiële hulp en de jeugdzorg die voorheen onder de provincie viel, straks 
regionaal wordt ingekocht (en dan overigens wel bij voorkeur lokaal wordt uitgevoerd). Ook de gehele jeugd 
GGZ en de AWBZ jeugdhulp, met uitzondering van enkele vormen extramurale zorg, kopen de gemeenten 
gezamenlijk in.  Bij deze gezamenlijke inkoop zal er voor bepaalde zorgvormen en bij de contractering van het 
gedwongen kader samengewerkt worden met de andere regio's (vooral de 2 meest westelijke brabantse 
regio's). Daarnaast zijn er de zeer gespecialiseerde zorgvormen die landelijk worden aangeboden. 
Aan de andere kant van het spectrum zitten de lichtere vormen van ondersteuning, advies en informatie. Deze 
worden in principe lokaal ingekocht, maar met het oog op schaalgrootte kan het voordeel bieden om 
gezamenlijk contracten hiervoor aan te gaan met grotere aanbieders. 
 
 

2. Stand van zaken 

 
Na een stevig en langdurig proces bij en tussen de gemeenten lag er in december 2013 het Beleidskader met 
een veelheid aan thema’s om verder uit te werken. Deels is daar natuurlijk al een begin mee gemaakt. 
In dit proces zijn gemeenten ambtelijk en bestuurlijk nauw betrokken geweest, maar ook de diverse partners in 
het veld: de aanbieders van jeugdhulp, hulp voor licht verstandelijk beperkten, jeugdzorginstellingen voor GGZ, 
vrijgevestigden op dit terrein, zorgverzekeraars, zorgkantoor en de provincie. 
 
Op basis van de mei-circulaire 2014 van het ministerie is een kostenverdeling opgesteld. Aan de uitgavenkant is 
er niet alleen gelet op kosten van uitvoering van zorg, maar ook op innovatie en op risicoreservering. 
De landelijke cijfers zijn niet spijkerhard. Daarom wordt 1) een risicoreserve aangelegd, van in beginsel 2%, ter 
verevening van zorgkosten die niet in de begroting voorzien zijn en 2) het verbruik intensief gemonitord en 
kunnen gedurende 2015 naar bevind voorstellen ontwikkelen om dit risicobudget te verruimen.  Zie hierover 
verder paragraaf 4. 
 
Op basis van de besluitvorming over het Beleidskader en gezien de noodzaak voor een adequate bestuurlijk-
juridische regeling van de gemeentelijke samenwerking, ligt gelijktijdig met deze deelbegroting Jeugd een 
wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant ter vaststelling voor. Deze gewijzigde regeling 
maakt het mogelijk om bestuurscommissies in het leven te roepen. En voor jeugd zal zo’n bestuurscommissie 
worden gevormd. 
De deelbegroting Jeugd van Hart van Brabant is een soort ‘vooruitgeschoven product’ van deze commissie. 
Verder zullen zij Tilburg formeel aanwijzen als gastheergemeente voor de inkoop van zorg en andere 



uitvoeringszaken, en zal er op korte termijn een huishoudelijk reglement en een uitvoeringsplan worden 
opgesteld. 
 

 
3. Regionale strategie 

 
Belangrijk uitgangspunt bij de transitie is dat er sprake moet zijn van een ’zachte landing’. Dit houdt in dat voor 
2015 gekozen wordt voor dezelfde zorgaanbieders als de afgelopen tijd en ook voor dezelfde 
bekostigingssystematiek. 
 
Zeker bij een nieuw beleidsterrein met nieuwe doelstellingen is het van belang om goede beleidsinformatie te 
verzamelen. Inmiddels is bij elk van bovengenoemde 11 beleidsdoelen aangegeven welke indicatoren 
maatgevend zijn en welke bronnen geraadpleegd kunnen worden om de indicatoren te meten. Zodoende zal er 
niet alleen op de regionale maar ook op de lokale activiteiten permanent gemonitord worden. Hiervan 
verwacht men een belangrijk leerproces.  
 
Omdat de kwaliteit en de volledigheid van de lokale ‘frontlijn’ mede bepalend zijn voor het beroep dat op de 
jeugdzorg zal worden gedaan, heeft men gezamenlijk vastgelegd welke hoofdfuncties in ieder geval in het 
basisaanbod moeten zitten. Frontlijnmedewerkers krijgen een beperkt mandaat om voortgezette hulp  toe te 
wijzen. Ook hierbij is monitoring van belang. Huisartsen en zorginstellingen kunnen daarbij een belangrijke rol 
spelen. 
 
Hoewel we begonnen zijn met te benadrukken dat een zachte landing noodzakelijk is om continuïteit te bieden, 
is dat maar het halve verhaal. De regio hecht er eveneens waarde aan dat er op innovatie wordt ingezet, en wel 
van het begin af aan. De transitie jeugdzorg moest immers tegelijkertijd een transformatie zijn. De 
hulpverlening moest anders en beter (en liefst nog goedkoper ook.) Die innovatie wordt natuurlijk verwacht 
van de zorgaanbieders, en van de frontlijnmedewerkers, maar er wordt ook een deel van het regionale budget 
voor ingezet. 
 
Een van de manieren om zowel kwaliteit te verbeteren als om het aanbod te verbreden en te innoveren, is een 
betere samenwerking van de zorgaanbieders. De regio steunt dan ook het initiatief van Kompaan en de Bocht, 
GGZ Breburg en Amarant Groep om de SJS op te zetten: Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-
Brabant. Andere jeugdorganisaties hebben zich als partner hierbij aangesloten. Een van de doelstellingen is het 
ontwikkelen van een werkelijk integraal en toegankelijk aanbod (tegengaan van versnippering). 
 
Ook de gemeentes moeten natuurlijk ontwikkelen en vernieuwen. Na een voorzichtige start omdat dat nodig 
is, zal vooruit gekeken worden naar wat mogelijk is. Zo zal voor de toekomst gezocht worden naar een andere 
wijze van inkopen, bij voorkeur sectoroverschrijdend en resultaatgestuurd. 
 
In 2015 zal de Bestuurscommissie Jeugd een feit zijn. Dat construct biedt de mogelijkheid om samenwerking 
tussen gemeenten te formaliseren en te intensiveren. 
  



4. Begroting met kostentoedeling HvB 
 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd; gemeenten worden verantwoordelijk 
voor de verschillende vormen van jeugdzorg. Het gaat hier om provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -
reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (lvg). Voor alle vormen van 
jeugdhulp binnen de decentralisatie jeugdzorg samen, geldt een nominale korting, zoals het kabinet Rutte II 
heeft besloten. In 2015 is dat € 120 miljoen, in 2016 is dat € 300 miljoen en vanaf 2017 geldt een structurele 
korting van € 450 miljoen. Vanuit het Zorgakkoord 2013 wordt in 2015 incidenteel € 60 mln. toegevoegd aan 
het macrobudget bedoeld voor een zachte landing. Het "decentralisatiebudget" komt voor gemeenten 
beschikbaar als integratie-uitkering binnen het gemeentefonds voor een periode van 3 jaar. Daarna worden de 
middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.  
Vanuit de regio Hart van Brabant wordt een onderscheid gemaakt tussen lokale en bovenlokale 
jeugdhulptaken. Het onderscheid houdt verband met soort zorgvorm. De ambulante meer "eenvoudige" 
jeugdhulp en PGB's zijn voorbehouden aan het lokale domein waar ook de inkoopverantwoordelijkheid ligt. 
Voor alle andere vormen van jeugdhulp ligt die verantwoordelijkheid bovenlokaal en zijn deze zorg- en 
uitvoeringskosten opgenomen in de hier gepresenteerde deelbegroting.  
 
 
Begroting Bovenlokale activiteiten Jeugdzorg Lasten Baten Saldo 
Zorgkosten € 62.749.804  € 62.749.804 
Kosten voor uitvoering, risico en innovatie €    6.361.743  €    6.361.743 
Ouderbijdrage Jeugdhulp  €       694.137 - €       694.137 
Bijdrage integratie-uitkering Jeugd GF                         . € 68.417.410 - € 68.417.410 
Totaal € 69.111.547 € 69.111.547 €                    - 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De voorliggende begroting is opgesteld langs de volgende lijnen / uitgangspunten:  
 

1) Landelijke inkoop 3,76%: de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met aanbieders van 
specialistische functies voor jeugdzorg landelijke inkoopafspraken. Op basis van een raming van de 
omzet onder deze aanbieders heeft de VNG gemeenten gevraagd om voor zorg in deze landelijke 
afspraken gemiddeld 3,76% in het budget te reserveren. De 3,76% wordt niet door de VNG 
afgezonderd, maar is een landelijk gemiddelde van wat een regio zou moeten reserveren voor de 
landelijke afspraken; 

2) Bureau Jeugdzorg incl. LWI (€ 10,7 mln.): voor de taken van Bureau Jeugdzorg (BJZ) 
(Jeugdbescherming, -reclassering, AMHK, spoedeisende zorg) en Landelijk Werkende Instellingen 
(LWI) Justitieel wordt in gezamenlijkheid een budget van € 10,7 mln. gereserveerd conform opgaaf BJZ 
en LWI Justitieel; 

3) JeugdzorgPlus (€ 4,3 mln.): voor deze gesloten vorm van jeugdzorg is het budget geraamd op basis van 
opgaaf Ministerie VWS; 

4) Jeugdzorg (ZIN) (€ 43,9 mln.): de budgetten jeugdhulp (ZIN) voor de regio zijn gebaseerd op het meest 
actuele niveau van zorgconsumptie gebaseerd op de regionale uitvraag zorgconsumptie. Uitgangspunt 
voor deze recente uitvraag was om de feitelijke zorgconsumptie in 2012 en de verwachte 
zorgconsumptie in 2014 in beeld te brengen. Gekozen is voor 2012 vanwege het feit dat dit jaar het 
meest recente jaar dat boekhoudkundig volledig is afgesloten en 2014 is het jaar dat het dichtst bij 
2015 ligt (het jaar van de decentralisatie). Voor de omvang van het budget in 2015 is uitgegaan van de 

Specificatie Zorgkosten Lasten 
Landelijke inkoop €   3.832.535 
Bureau Jeugdzorg incl. LWI Justitieel € 10.655.171 
Jeugdzorgplus €   4.323.000 
Jeugdzorg (ZIN) € 43.939.098 
Totaal € 62.749.804 
  



feitelijke zorgconsumptie 2012, geïndexeerd voor loon en prijs naar 2015 en gecorrigeerd in verband 
met de doorberekende taakstelling (15%).   

5) We reserveren 2% voor uitvoering: dit deel van het budget is bedoeld voor de (structurele) 
uitvoeringskosten van het ambtelijke apparaat van gemeenten; 

6) We reserveren 7% voor innovatie: gezien de taakstelling op het totale budget. Uitwerking gevend aan 
de besluiten in het kader van het regionale beleidskader (beslispunt 21) bestemmen we 50% van dit 
budget lokaal en 50% regionaal. 
 
NB: Conform de verhouding zorgkosten lokaal en bovenlokaal worden de totale budgetten, voor 
uitvoering, risico en innovatie, verdeeld over de lokale en bovenlokale deelbegrotingen.  

 
Ter dekking van de uitgaven wordt in totaliteit € 68,4 mln. door gemeenten in gezamenlijkheid ingebracht aan 
integratie-uitkering naast de verplichte ouderbijdrage (€ 0,7 mln.) om op regionaal niveau een sluitende 
begroting te presenteren. Voor een inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale 
deelbegroting wordt verwezen naar bijlage 1.  
 
Ten aanzien van de budgettaire begroting 2105 hebben de gemeenten de volgende afspraken gemaakt 
 

Toelichting afspraken inzake het cijfermatig overzicht begroting 2015 

A. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat we eerst de lokale taken (komen op 0 uit) 
dekken vanuit de integratie-uitkering onderdeel jeugd;  

B. Het restant van de integratie-uitkering Jeugd wordt als voorschot gestort als bijdrage in de regionale 
begroting; 

C. Na afloop wordt in principe op basis van werkelijk gebruik afgerekend over 3 jaar, echter met de 
volgende afspraken: 
 
1. We hanteren onze principes van verzekeren/verrekenen, conform het vastgestelde beleidskader; 

 
Passage beleidskader hoofdstuk 9. Risicobeheersing en solidariteit 
 
Combinatiemodel verzekering / verrekening 
Dit model is een combinatie van verzekering en verrekening, van solidariteit en profijt. 
Gemeenten dragen bij op basis van het gemiddeld verwachte zorggebruik; op basis van het 
gemiddeld historisch gebruik. De verrekening van de werkelijke kosten vindt plaats over een 
aantal jaren, bijvoorbeeld de contractperiode van vier jaar. Met de schaalgrootte van onze regio 
en de spreiding van de verrekening over een aantal jaren, vangen we schommelingen voor 
individuele gemeenten op. Bij minder gebruik daalt de bijdrage van de gemeente. Dit model is 
alleen mogelijk met een meerjarige contractperiode.  
Met dit systeem creëren de gemeenten tijd om bij te sturen op hun financiën en om maatregelen 
te treffen om kosten te beheersen. Dit model geeft individuele gemeenten bovendien een prikkel 
om met preventie te sturen op een lagere bijdrage aan de (dure) regionale voorzieningen. 
Voorwaarde voor dit systeem is dat er een duidelijk beeld is van het historische, huidig en 
toekomstig zorggebruik in combinatie met de risicofactoren per gemeente.  

 

 Dit wordt als volgt geconcretiseerd: voor het verzekeren van risico's storten alle gemeenten  
2% in een risicoreserve. Per jaar wordt het werkelijk zorgverbruik in beeld gebracht per 
gemeente en afgezet tegen de integratie-uitkering. De tekorten per gemeente worden 
afgedekt vanuit de collectieve risicoreserve totdat deze de ondergrens van nihil heeft bereikt. 
Na verrekening risicoreserve vindt de afrekening op basis van werkelijk verbruik plaats. Deze 
systematiek wordt gedurende een periode van 3 jaar gehanteerd, gerelateerd aan de duur 
van de integratie-uitkering. 

2. We reserveren 2% voor risico, conform het vastgestelde beleidskader; 



3. Gemeenten die een nadeel op de bovenlokale zorgkosten (tekort) hebben kunnen hiervoor de 
risicoreserve aanspreken; er is voor hen geen sprake van een verrekening achteraf over dit 
gedeelte; 

4. Na 3 jaar wordt afgerekend naar werkelijk verbruik conform het beleidskader; 
5. Aanvullend op het beleidskader wordt voor 2015 de systematiek "afrekenen op basis van 

werkelijk verbruik, na verrekening reserve" ook gehanteerd op de lokale zorgkosten; 
6. Lokaal wordt voor het bepalen van een tekort/overschot alleen gekeken naar de lokale Zorg In 

Natura (ZIN)- en PGB-kosten; 
7. Regionaal wordt voor het bepalen van een tekort/overschot gekeken naar de totale regionale 

baten en zorglasten per gemeente; 
8. De regionale en lokale uitvoeringskosten zijn taakstellend voor de bedragen zoals ze nu in de 

regionale begroting per gemeente staan opgenomen; 
 

D. Mochten de ontwikkelingen in de zorguitgaven daartoe aanleiding geven dan kan de risicoreserve van 
2% tussentijds worden verhoogd, zodat deze dekkend is voor de tekorten op de  zorgkosten bij de 
diverse gemeenten. Er is hierover het volgende afgesproken: 

a. Voor 2015 ligt de prioriteit op het monitoren; 

b. Er wordt tussentijds gemonitord om te kijken hoe de kosten zich per gemeente ontwikkelen; 

c. Iedere bestuurscommissievergadering wordt de bestuurscommissie geïnformeerd over de 
monitorresultaten en kunnen zij een voorstel tot verhogen van de risicoreserve voorbereiden 
en voorleggen aan de desbetreffende raden van de deelnemende gemeenten ter 
besluitvorming.  

d. Om te bepalen of de risicoreserve wordt verhoogd wordt gekeken naar niet alleen de som 
van de verwachte tekorten van de diverse gemeenten, maar zeker ook naar de oorzaken; 

e. Voor het jaar 2015 wordt de risicoreserve, middels een voorstel aan de raden zo nodig 
verhoogd tot een dekkend percentage, zodat deze hoog genoeg is zodat alle gemeenten er 
uit kunnen trekken wat nodig is om de werkelijke tekorten te kunnen afdekken, waarbij de 
toekomstige ontwikkeling van het zorgbudget (integratie-uitkering) en de zorguitgaven 
worden meegenomen. Uitgangspunt is dat de verhoging van de reservering voor risico's past 
binnen de beschikbare financiële kaders / bandbreedte van de begroting; 

E. Aan de hand van monitoring moet beeld ontstaan in het financieel perspectief dat ons voorligt. Mocht 
daaruit blijken dat een onvoorzien scenario hieruit ontstaat dan wordt dit gedeeld met de 
bestuurscommissie om vervolgens hierop te sturen en wellicht nadere afspraken te maken, 
aanvullende op het beleidskader .  

 

Afspraken voor 2016 en 2017 

F. We volgen de uitgangspunten vanuit het beleidskader 

G. Voor 2016 en 2017 hanteren we de systematiek van A+B bij het opstellen van de begroting:  

H. Voor 2016 en 2017 is er in principe alleen de risicoreserve van 2%. Deze is bedoeld om de tekorten van 
gemeenten op de regionale taken incidenteel af te dekken.  

I. Er wordt afgerekend naar werkelijk verbruik, na verrekening reserve;  



J. Conform het beleidskader wordt 2% gereserveerd voor risico, Iedere bestuurscommissievergadering 
wordt de bestuurscommissie geïnformeerd over de monitorresultaten en kunnen zij een voorstel tot 
verhogen van de risicoreserve voorbereiden en voorleggen aan de desbetreffende raden van de 
deelnemende gemeenten ter besluitvorming 

 

Tot slot 

Gemeenten binnen het Hart van Brabant dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het aankaarten van 
knelpunten bij het rijk daar waar het gaat om een onevenwichtige verdeling van de rijksmiddelen naar de 
individuele gemeente in relatie tot de zorguitgaven jeugd. Dit met de intentie dat wordt aangestuurd op een 
toereikend macrobudget en een evenwichtige verdeling naar gemeenten toe.    

  



Bijlage 1 
 
Bijdrage integratie-uitkering per gemeente aan deelbegroting regionale jeugdzorg 2015 
 
Gemeente Hart van Brabant Bijdrage deelbegroting regionale jeugdhulp 2015 
Dongen €   2.293.497 
Gilze-Rijen €   3.263.079 
Goirle €   4.077.452 
Heusden €   5.476.030 
Hilvarenbeek €   1.125.659 
Loon op Zand €   2.891.336 
Oisterwijk €   3.864.800 
Tilburg € 40.000.729 
Waalwijk €   5.424.825 
Totaal € 68.417.410 
 
 
       


