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Woensdag 26 juni kwamen raadsleden uit de regio Hart van 
Brabant in de Cammeleur in Dongen bij elkaar om meer te horen 
over het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd, de 
beheersmaatregelen jeugdhulp en over de jaarrekening Jeugdhulp 
2018.  
 

De aanwezigen werden door wethouder Petra 

Lepolder welkom geheten in de bijzondere 

locatie van de avond: de Cammeleur in Dongen, 

een recent geopende multifunctionele 

accommodatie. Het inhoudelijke programma 

startte met een welkomstwoord door wethouder 

Aletta van der Veen, voorzitter van de 

Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van 

Brabant. Hierna gingen de aanwezigen uiteen in 

twee groepen.   

 

In de presentatie over het financieel beeld van 

de regionale jeugdhulp namen Diana Ebbing en 

Annie Merx de aanwezigen mee in de ontwikkelingen en context van het financieel beeld, de 

jaarrekening 2018  en de maatregelen die we treffen op korte en lange termijn om het tekort te 

beheersen.  

 

In het onderdeel over het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd schetsten 

beleidsmedewerkers jeugdhulp uit de regio het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd 2019 - 

2021.  

 

In de plenaire afsluiting van de avond blikten we samen met Aletta van der Veen terug op de 

presentaties en werd het vervolg geschetst. 

 
 
  



 

 2 

Verslag regionale informatiebijeenkomst Jeugdhulp 

Deelsessies 
Tijdens de deelsessies gingen we dieper in op het Uitvoeringsprogramma en financiën en 

beheersmaatregelen. Hieronder een kort verslag van de inhoudelijke van de beide sessies:   

 

Uitvoeringsprogramma 
Tijdens de raadsinformatieavond van 31 

oktober 2018 zijn de raadsleden 

meegenomen in de eerste stappen 

rondom het uitvoeringsprogramma. In de 

tussentijd is er veel gebeurd. In 2018 is er 

met veel kinderen, jongeren, ouders, 

partners en ambassadeurs gesproken. 

Alle opgehaalde input is gecombineerd 

en verwerkt in een 

uitvoeringsprogramma voor 2019 tot en 

met 2021.  

 

Het uitvoeringsprogramma vertaalt de bouwstenen van de koers naar concrete thema's. Deze 

thema's bieden focus en voor ieder thema is er een praatplaat, waarin de planning voor de komende 

jaren is opgenomen. Het is een praatplaat, omdat verandering gezamenlijk moet en daarvoor moet 

je met elkaar in gesprek zijn en blijven. Daarnaast zijn de praatplaten dynamisch: door de gesprekken 

en de ervaringen die we gezamenlijk opdoen, kunnen ze worden aangepast en aangescherpt.  

 

Achter de praatplaten schuilt natuurlijk nog een hele wereld. Zo is er voor ieder thema een 

werkgroep met beleidsmedewerkers vanuit de regio en inhoudelijk betrokkenen, zowel ambtelijk als 

breder vanuit partners. Daarnaast is er een doelen-inspanningen matrix met veel meer details die we 

ambtelijk gebruiken voor onze sturing. De praatplaten zelf zijn allemaal hetzelfde opgebouwd: per 

thema is een stip op de horizon geformuleerd, met de wegen daar naartoe. Op deze weg staan  de 

projecten en ontwikkelopgaven: dat zijn concrete punten waar we aan werken of wat meer uit te 

werken opgaves waar we aan werken. Hierdoor is duidelijk in beeld te zien waar we al aan werken en 

waar we extra in willen investeren. 

 

Binnen de thema's werken we zowel lokaal als regionaal: we kijken wat het regionale vraagstuk is, 

wat er lokaal speelt en zetten hierop in met pilots. De resultaten en ervaringen monitoren we en 

naar aanleiding hiervan bekijken we welke lessen getrokken kunnen worden en wat er nodig is om 

iets op een andere plek voor elkaar te krijgen. Zo leren we van elkaar, zonder de lokale situaties uit 

het oog te verliezen.  

 

Tijdens de raadsinformatieavond op 31 oktober 2018 benadrukten raadsleden dat het 

uitvoeringsporgramma geen 'systeemverhaal'mag worden. Ook nu vragen raadsleden hoe jongeren 

de stem van jongeren teugkomt in het uitvoeringsporgramma. Jongeren zijn op verschillende 

manieren betrokken, onder andere via de nieuwe Jeugdwelzijnsraad. Dat is een vaste groep jongeren 

met ervaring in jeugdhulp, die structureel met ons meedenkt en meekijkt. Jongeren blijven dus actief 

betrokken bij de uitvoering van de koers.   
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Beheersmaatregelen en Financiën 
 

Tijdens deze sessie kwamen twee onderwerpen 

aan de orde. Het eerste onderdeel was financiën. 

Hierbij is teruggeblikt op de manier van begroten 

en het rijksbudget. De afgelopen jaren is het 

Rijksbudget namelijk afgenomen en zien we in het 

hele land dan ook de tekorten toenemen. Dit is de 

reden dat we naast de transformatie en 

beheersmaatregelen, ook inzetten op een lobby 

naar het Rijk om te komen tot een passend 

budget.  

 

Recent was het eerste resultaat van deze lobby te 

zien: het Rijk stelt voor drie jaar aanvullend 

budget beschikbaar. Voor 2019 gaat het om € 420 

miljoen en voor 2020 en 2021 € 300 miljoen per 

jaar. Tegelijkertijd worden er onderzoeken gedaan en een volgend kabinet moet besluiten of er 

eventueel structurele extra middelen beschikbaar worden gesteld.  

 

De jaarrekening over 2018 is in concept klaar. Deze komt voor de regionale middelen uit op ongeveer 

€ 101,2 miljoen euro. Dat is een afwijking van 3,7% op de herijkte begroting. 

 

Voor 2019 hebben we gewerkt aan een nieuwe manier van prognosticeren. Sinds dit jaar doen we 

geen uitvraag meer bij zorgaanbieders, maar halen we de informatie uit onze eigen systemen. Dit 

scheelt veel administratieve lasten bij zowel aanbieders als gemeenten. We zien echter wel wat 

vertraging in de aanvragen, waardoor de prognose nu nog erg onzeker is en veel aannames bevat. De 

prognose komt nu uit op €96 miljoen aan regionale kosten, maar dit zou betekenen dat we breken 

met alle landelijke trends. Wanneer we deze landelijke trends volgen, komen we uit op ongeveer      

€ 110 miljoen aan regionale kosten. In de herijkte begroting zit ook een stukje lokale kosten, vandaar 

dat het schema in de presentatie hogere bedragen laat zien.  

 

Annie Merx, projectleider beheersmaatregelen blikt even terug op de totstandkoming van de 

beheersmaatregelen. Er zijn maatregelen ingezet richting zowel de toegang als zorgaanbieders. 

Beheersmaatregel waarbij het duidelijkste resultaat te zien is, is het schakelteam. In het eerste half 

jaar heeft dat € 1,8 miljoen opgeleverd. Daarom wordt het schakelteam ook na 1 juli 2019 nog 

doorgezet, voor een jaar. Ook de arbiter, die door de toegang ingeschakeld kan worden, wordt met 

een jaar verlengd.  

 

Daarnaast heeft ook de pilot met de Praktijkondersteuner bij de Huisarts (POH) GGz Jeugd veel 

opgeleverd voor zowel kinderen en jongeren als huisartsen. Deze pilot wordt dan ook verder 

uitgerold in de regio.  Omdat er veel huisartsen zijn en je lokaal met de huisartsenpraktijken in 

gesprek moet, kost dit veel tijd. Daarom is dit een onderdeel van het uitvoeringsprogramma. 

Hetzelfde geldt voor het grensvlak tussen jeugdhulp en onderwijs. Ook dit vraagt een gezamenlijke, 

langdurige aanpak.  
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Daarnaast zijn er beheersmaatregelen die ons wel zaken hebben geleerd, maar niet worden 

doorgezet. Zo heeft het screenen van casussen waarin jongeren van boven de 18 die nog jeugdhulp 

ontvangen, laten zien dat de onterechte financiering voor deze groep lager is dan verwacht.  

 

Andere beheersmaatregelen worden niet doorgezet, omdat ze onderdeel zijn geworden van onze 

manier van werken. Zo komt de aanpak die is gebruikt bij de voormalige AWBZ aanbieders terug in 

de nieuwe aanpak van het contractmanagement en zijn materiele controles nu onderdeel van het 

regionale controleprotocol. Op die manier is voor iedereen duidelijk welke stappen worden gevolgd 

wanneer er signalen zijn over een aanbieder.  

 

Kortom, een aantal beheersmaatregelen stopt, maar er worden ook een aantal maatregelen 

voortgezet. Er is één beheersmaatregel die zelfs wordt uitgebreid: het Schakelteam gaat vanaf dit 

najaar ook de Gecertificeerde Instellingen adviseren.  

 

 

Vervolg 
 De jaarrekening 2018 wordt op 5 juli voorgelegd aan het 

Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant. Als zij 
deze goedkeuren, wordt hij naar de provincie gestuurd. 

 Daarnaast komt er in het najaar weer een raadsinformatie 
avond, waarin we met de raden graag verder op de 
verschillende onderwerpen ingaan.  

 Eind 2019 zullen wij de raden middels een 
raadsinformatiebrief informeren over de voortgang van het 
uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd.   

 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze raadsinformatie avond of 
naar aanleiding van het verslag? Dan horen wij dat graag.  

 


