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Kennisnemen van 
Deze schriftelijke reactie op de motie ‘Strategische keuze 2 m.b.t. jeugdzorg uit de voorjaarsnota’. 
 
Inleiding 
Op 2 juni 2020 nam de gemeenteraad de motie ‘Strategische keuze 2 m.b.t. jeugdzorg uit de 
voorjaarsnota’ aan die was ingebracht door de VVD. In deze motie werd opgeroepen onderzoek te 
doen naar een viertal mogelijk kosten dempende maatregelen in het sociaal domein. Op 4 juli 2020 is 
de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het Lokaal Opgave Team (LOT) middels 
een presentatie van het document ‘Grip op kosten in het sociaal domein’. De presentatie en het 
document hebben uw vragen echter onvoldoende beantwoord en u heeft ons gevraagd nogmaals 
specifiek op de door u gevraagde punten in te gaan. Deze punten behandelen wij hieronder. 
 
Informatie 
1. U roept het college op onderzoek te doen naar het effect van het uitblijven van de wijziging in 
het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet en indien aan de orde het Rijk te vragen om de kosten te 
dekken.  
 
Antwoord: In het document ‘Grip op kosten in het sociaal domein’ is reeds uitleg gegeven over het 
onderzoek dat wij hebben gedaan naar een vermeende afwijking tussen de kosten en baten van de 
gemeente met betrekking tot het woonplaatsbeginsel. In tegenstelling tot de eerdere verwachting is 
het effect van het woonplaatsbeginsel naar verwachting per saldo kleiner dan de besparing zoals 
opgenomen in de Voorjaarsnota. Hiervoor is de volgende verklaring te geven: 
  

• In de algemene uitkering ontvangen wij een compensatie voor de aanwezigheid van de 
betreffende doelgroep (voogdij/18+) bij Sterk Huis. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend op basis van 
de werkelijke kosten in jaar T-2. In de meicirculaire 2020 bleek dat deze compensatie met € 350.000 
euro werd verhoogd ten opzichte van 2019. Dit betekent dat er nu wel een vergoeding wordt 
ontvangen vanuit het Rijk, weliswaar met een vertraging van twee jaar. De verwachting is dat deze 
lijn blijft bestaan, ook wanneer de definitie van het woonplaatsbeginsel wijzigt. Op het moment dat 
het woonplaatsbeginsel wijzigt, kan het zo zijn dat onze kosten lager worden. Echter, de 
compensatiegelden die de gemeente Goirle hiervoor ontvangt worden dan ook lager (met een 
vertraging door T-2). Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de kosten met de wijziging van het 
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woonplaatsbeginsel veel omlaag gaan. Het Rijk heeft in 2019 een simulatie1 laten uitvoeren door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit zou blijken dat onze aantallen jeugdigen met de 
wijziging van het woonplaatsbeginsel gelijk zou blijven (oudere analyse) of zelfs zou stijgen (meer 
recente cijfers).  
 

• In aanvulling op deze “vaste” uitkering vragen wij jaarlijks vóór oktober een compensatie aan 
voor de jeugdhulp aan meeverhuizende kinderen in de vrouwenopvang van Sterk Huis (18-). Deze 
bijdrage is in de afgelopen jaren ook telkens toegekend. In 2020 bedroeg de toekenning € 204.388 
euro. Dit bedrag wordt uitgekeerd in de meicirculaire 2021. Deze financiering is gelijk aan de extra 
kosten die voor deze kinderen gemaakt worden en daarmee budgetneutraal. Deze bijdrage kunnen 
we aanvragen tot de inwerkingtreding van het gewijzigde woonplaatsbeginsel (op dit moment 1 
januari 2022). Dit betekent dat er in 2021 en 2022 nog een aanvraag gedaan kan worden vanwege de 
T-2 systematiek). 
 
De conclusie is daarmee dat de totale compensatie die wij ontvangen van het Rijk nagenoeg overeen 
komt met de kosten die wij maken voor jeugdigen die in het kader van de huidige definitie van het 
woonplaatsbeginsel aan de gemeente Goirle worden toegerekend. Een aanvullende uitleg over de 
baten van de gemeente Goirle inzake deze doelgroepen (voogdij/18+ en mee verhuizende kinderen 
in de vrouwenopvang van Sterk Huis 18-) kunt u vinden in de op 12 januari 2021 verzorgde 
beantwoording van raadsvragen van de fractie D66 inzake de financiering van Sterk Huis.  
 
Het tekort wordt dus niet veroorzaakt door het woonplaatsbeginsel. Het tekort wat de gemeente 
heeft op jeugdzorg zit in het verschil wat er wordt uitgeven aan de zorg voor Goirlese en Rielse 
jeugdigen en het bedrag wat hiervoor door het Rijk beschikbaar wordt gesteld in de algemene 
uitkering. Dit is een probleem wat al langer bekend is. Daarom heeft het Rijk hier ook onderzoek naar 
laten doen. Onlangs is dit rapport van AEF over de landelijke meerkosten jeugdzorg verschenen, 
waaruit blijkt dat de meerkosten van jeugdhulp nu landelijk tussen de 1,6 a 1,8 miljard euro 
bedragen2. Het is nog onbekend welke stappen het Rijk hierop zal ondernemen. 
 
2. U roept het college op onderzoek te doen naar het effect van het beperken van het verstrekken 
van zorg tot dat wat hoogstnoodzakelijk is. 
 
Antwoord: Als het gaat om de beschikte jeugdhulp dan verstrekken wij ook alleen dat wat we 
wettelijk moeten verstrekken; wij hebben geen aanvullende, extra of plusvoorzieningen die we 
toekennen. In juli hebben de betrokken ambtenaren tijdens de week van het sociaal domein de tijd 
genomen om gezamenlijk na te denken over, onder andere, dit vraagstuk. Daar is uitgesproken dat 
we het niveau van voorzieningen ‘goed genoeg’ vinden in Goirle met een grondhouding die ‘zakelijk 
empathisch’ is. Dit houdt in dat er niet persé minder vaak een beschikking zal worden afgegeven 
(hoewel wij ook daar op zullen gaan sturen), maar dat de inhoud van de beschikking waar mogelijk 
versoberd zal worden. Dit zal verder worden uitgewerkt in vervolg overleggen en samen oplopen met 
de beheersmaatregelen van het LOT en de nieuwe beleidsvisie sociaal domein. Normalisatie is 

 
1 Uitleg over deze simulatie is beschikbaar op: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/21/simulatie-kosten-
jeugdwet-18plussers-en-voogdij-2019 De cijfers zijn alleen beschikbaar op aanvraag en kunnen ter inzage 
beschikbaar gesteld worden door de portefeuillehouder. 
2 Het volledige rapport is te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/kabinet-en-
gemeenten-werken-aan-structurele-oplossing-voor-tekorten-in-de-jeugdzorg  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/21/simulatie-kosten-jeugdwet-18plussers-en-voogdij-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/21/simulatie-kosten-jeugdwet-18plussers-en-voogdij-2019
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/kabinet-en-gemeenten-werken-aan-structurele-oplossing-voor-tekorten-in-de-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/kabinet-en-gemeenten-werken-aan-structurele-oplossing-voor-tekorten-in-de-jeugdzorg
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daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om dit uitgangspunt vorm te geven is er tevens een beweging 
om meer activiteiten naar het voorliggend veld te halen.  
 
3. U roept het college op om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om kritischer terug te 
verwijzen naar voorliggende voorzieningen zoals de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en 
Zorgverzekeringswet (Zvw). 
 
Antwoord: Wij zien onder onze cliënten weinig overlap tussen Jeugdwet en Wlz. Kritischer terug 
verwijzen naar Wlz is daarmee volgens ons niet regelmatig aan de orde. Daarnaast heeft de Zvw een 
veel duidelijkere afbakening dan de Jeugdwet. Wij kunnen als gemeente die grenzen niet oprekken of 
wijzigen. Ook speelt mee of iemand aanvullend verzekerd is of niet. Bij aanspraak op vergoeding via 
de aanvullende zorgverzekering gaat dit voor op vergoeding via de Jeugdwet. Het kan wel zo zijn dat 
als de aanvullende zorgverzekering een limiet kent ten aanzien van het aantal behandelingen en dit 
blijkt onvoldoende, dat dan mogelijk wel aanspraak op de Jeugdwet gemaakt kan worden.  
 
Als het gaat over voorliggende voorzieningen hebben wij als gemeente meer invloed op onze eigen 
preventieve activiteiten zoals het algemeen- en schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk. 
Het beter en kosten effectiever  inrichten van dit voorliggende veld is dan ook één van de 
speerpunten van nieuwe aanbesteding van deze voorzieningen. 
 
4. U roept het college op om onderzoek te doen naar het ten laste brengen van de kosten van 
(medisch) diagnostische onderzoeken aan de zorgverzekeraar.  
 
Antwoord: Diagnostiek (en behandeling) van psychische en psychiatrische aandoeningen valt onder 
de Jeugdwet. Ook de diagnostiek en behandeling van bijvoorbeeld Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en 
ADHD vallen hier bijvoorbeeld onder. Er is geen medische diagnostiek die wij als gemeente 
vergoeden, dit valt onder de Zvw. Deze afbakening is wettelijk geregeld en wij kunnen daar geen 
eigen beleid op voeren. 
 
________________________________ 


