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Kennisnemen  
De jaarrekening van de GR Regio Hart van Brabant 2021 (regio) is gepubliceerd. Daarnaast zijn de eerste en de 
tweede prognose van de regionale jeugdhulpkosten opgemaakt over de eerste twee kwartalen van 2022. De 
prognoses voor de gemeente Goirle worden in deze brief uitgelicht. Daarnaast geeft deze raadsinformatiebrief 
toelichting op de verschillende onderdelen die in de prognoses aan bod komen.   
 
Inleiding 
Onlangs werden de jaarrekening 2021 en de eerste twee prognoses voor de zorgkosten jeugdhulp voor 2022 
voor de regio Hart van Brabant afgerond. Er is duidelijk wat er is besteed in 2021 en een nadere inschatting 
gemaakt van wat de gemeente Goirle in 2022 zal besteden aan jeugdhulpkosten. In deze brief informeren wij u 
zowel over de resultaten van die jaarrekening 2021 als over de prognoses 2022 en wat dit voor gemeente 
Goirle betekent. 
 
Jaarrekening 2021 
In de regionale jaarrekening 2021 is voor de gemeente Goirle een positief resultaat van €1.190.561 vastgesteld. 
Dit betekent dat er €1,19 miljoen minder is uitgegeven aan jeugdhulp dan begroot. In de eerste drie prognoses 
van 2021 werd al duidelijk dat er een positief resultaat zou zijn; in 2021 hebben we in Goirle toen al €800.000 
als voordeel op jeugdhulp verwerkt.  
 
Toelichting belangrijkste verschillen: 

• Landelijke zorg 
In 2021 is er weinig gebruik gemaakt van landelijke zorg vanuit de gemeente Goirle. Onder landelijke zorg 
valt een aantal heel specifieke zorgaanbieders zoals de Hondsberg in Oisterwijk. De gemeente Goirle heeft 
in 2021 minder gebruik gemaakt van deze veelal dure trajecten; één traject minder leidt vanwege de hoge 
prijs al meteen tot een groot financieel effect.  

• Gecertificeerde instellingen 
In tegenstelling tot de regionale stijging die we zien bij de post Gecertificeerde Instellingen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering (Jeugdbescherming Brabant, William Schrikker Stichting en Leger 
des Heils), is er in Goirle sprake van een daling op dit onderdeel.  
De jeugdbescherming in Brabant heeft onder zware druk gestaan. Hierdoor zijn er vanuit de gemeenten 
(via de jeugdhulpregio’s in Brabant) meerdere interventies gepleegd om de jeugdbescherming te ontlasten 
en te ondersteunen. Een van de interventies is dat hun tarieven met terugwerkende kracht zijn verhoogd. 
Daarnaast is er een financiële bijdrage geleverd om een verbetertraject binnen Jeugdbescherming Brabant 
(JBB) te realiseren. Toch zijn voor Goirle de kosten lager uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. Dit 
betekent dat er voor onze gemeente minder dure trajecten zijn ingezet voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering.  

• Arrangementen 
Zowel in de regio als in Goirle zien we de kosten voor de arrangementen voor toegekende specialistische 
jeugdhulp afnemen. Er is wel een groei in het totaal aantal arrangementen maar de totale kosten zijn 
lager. Dit komt doordat er vooral in de lagere intensiteiten arrangementen worden afgegeven. Verder zien 
we ook een positief effect van het regionale project ‘opvallende looptijden’, waarbij extra kritisch is 
gekeken naar langlopende arrangementen en zorg is afgeschaald indien mogelijk.  
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Prognoses: voorspelling van het grootste deel van de jeugdzorgkosten 2022 
De GR Regio Hart van Brabant brengt regelmatig ook prognoses uit. Dit is een voorspelling van de ontwikkeling 
van de directe zorgkosten: de vergoedingen aan zorgverleners voor landelijk ingekochte zorg, voor 
arrangementen en overige zorgproducten. Daarmee is ongeveer 85 procent van de deelbegroting jeugd van de 
regio in beeld. De andere 15 procent betreffen de uitvoeringskosten, kosten voor (uitvoeren en borgen van) 
innovatieprojecten, kosten van de Gecertificeerde Instellingen en overige kosten.  
Naast deze regionale zorgkosten hebben we als gemeente ook op lokaal niveau kosten voor jeugdhulp, zoals 
voor de persoonsgebonden budgetten (PGB's). Hierover informeren wij u via de reguliere bestuursrapportages. 
 
Prognose over 2022 
Er verschijnen vanuit de regio drie prognoses per jaar. Deze brief gaat over de eerste en de tweede prognose 
van 2022. Deze prognoses (regionaal en per deelnemende gemeente) worden vergeleken met de 
respectievelijke begrotingen 2022, die gebaseerd zijn op de laatste prognose 2020 (peildatum 1 december 
2020) met daarbij opgeteld een indexering van 4,5% voor 2021 en nog eens 3,5% voor 2022. 
 
We hebben nu informatie uit twee prognoses jeugdhulp. Dit geeft een beter beeld maar is nog niet volledig. 
Gedurende een jaar worden steeds meer data 'definitief', waardoor de onzekerheid in de prognoses later in het 
jaar vermindert. Door het woonplaatsbeginsel en de ontwikkelingen bij de arrangementen (zie eerder onder de 
kop ‘Jaarrekening 2021’) bevatten deze prognoses meer onzekerheden dan voorgaande jaren: 

• Vanaf 2022 geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel en dit heeft geleid tot bovengemiddeld veel 
verschuivingen in aantal cliënten, vooral bij zorg die te maken heeft met ‘verblijf’. Alleen zien we niet één 
trend bij alle gemeenten, we zien veel wisselende bewegingen. De trend bepalen is hierdoor lastig, omdat 
niet goed zichtbaar is of de wijziging in het aantal toewijzingen werkelijk te maken heeft met het 
woonplaatsbeginsel (en vermoedelijk structureel is) of een reguliere trend is geworden. 

• Aanvullend speelt vanwege het woonplaatsbeginsel ook dat gemaakte kosten voorlopig niet altijd binnen 
onze reguliere regionale registratiesystematiek passen. Vermoedelijk stromen deze cliënten in de loop van 
2022 alsnog in onze reguliere verblijfcodes in. 

• Zoals al vermeld, zijn arrangementen op veel manieren in beweging, waardoor nu nog steeds de jaren 
2019 tot en met 2021 muteren en prijs en aantallen wijzigen. In deze mutaties is geen lijn te ontdekken, 
waardoor de trend 2022 voor vooral de prijs lastig te bepalen is.  

 
Lokaal: gemeente Goirle 
 

 
Tabel 1: Goirle, tweede prognose vergeleken met begroting  
 
Conclusie: prognose 2022 ten opzichte van de begroting 2022 
Voor Goirle liggen de verwachte jeugdhulp kosten €1.880.781 (25,8%) onder ons deel van de regionale 
begroting 2022. Daarom verwerken we in onze lokale 2e bestuursrapportage 2022 een voordeel van € 1,2 
miljoen op jeugdhulp. In de gehele regio Hart van Brabant geldt overigens een klein negatief verschil (2,4%) 
gezien in de totale zorgkosten.  
 

Goirle Begroting 2022
2e Prognose 2022 

(augustus prognose)

Verschil tov 

vorige prognose (€)

Verschil tov 

vorige prognose (%)

Verschil tov 

begroting (€)

Verschil tov 

begroting (%)

1e Prognose 2022 

(mei prognose)

Totale uitvoeringskosten  €        168.000  €                  168.000 nvt nvt nvt nvt  €             168.000 

Innovatie  €           94.000  €                     94.000 nvt nvt nvt nvt  €                94.000 

Borging innovaties  €           26.000  €                     26.000 nvt nvt nvt nvt  €                26.000 

Landelijke inkoop  €        378.000  €                  251.105  €                 -11.527 -4,4% -126.895€         -33,6%  €             262.632 

Arrangementen  €     2.863.000  €               2.863.147  €                  39.793 1,4% 147€                   0,0%  €          2.823.353 

Overige zorgproducten  €     3.087.000  €               1.332.968  €               -427.844 -24,3% -1.754.032€      -56,8%  €          1.760.812 

Gecertificeerde instellingen  €        672.000  €                  672.000 nvt nvt nvt nvt  €             672.000 

Overig  €             3.000  €                       3.000 nvt nvt nvt nvt  €                  3.000 

Totaal  €     7.291.000  €               5.410.219  €               -399.578 -6,9% -1.880.781€      -25,8%  €          5.809.797 
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De verschillen in Tabel 1 kunnen als volgt worden verklaard: 
 
Landelijke zorg 
De kosten voor landelijke zorg dalen voor Goirle met €127.000. We zien bij alle drie de zorgsoorten (aspecifiek, 
specifiek en de Hondsberg) het aantal cliënten dalen ten opzichte van 2020.  
 
Overige zorgproducten 
De kosten voor de overige zorgproducten dalen met €1,75 miljoen. De verklaring daarvoor is als volgt: 

• De kostenpost ‘Verblijf overig’ daalt met €1,76 miljoen door een sterke daling van de prijs en de 
aantallen bij de start van 2022. Dit lijkt het gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel, maar de 
uitkomst is nog niet geheel zeker. De doorvoering van het woonplaatsbeginsel is landelijk gaande, alle 
gemeenten en veel jeugdhulpaanbieders bij daarbij betrokken zijn. De regio Hart van Brabant heeft dit 
project tijdig afgerond, conform de landelijke afspraken. Sinds de vorige prognose is duidelijk 
geworden dat diverse andere regio’s/gemeenten achterlopen met de overdrachten in het kader van 
het woonplaatsbeginsel. De regio heeft geen goed inzicht in de instroom vanuit andere regio’s, hierin 
zijn we volledig afhankelijk van de andere regio’s/gemeenten en/of de jeugdhulpaanbieders om dit 
tijdig bij ons aan te leveren. De verwachting is nog steeds dat vrijwel alles is overgedragen, maar het is 
niet uit te sluiten dat er nog aanvullende instroom is. In deze prognose is daarom nog rekening 
gehouden met 10% extra kosten voor aanvullende instroom in de rest van 2022. 

• De kostenpost Verblijf pleegzorg daalt met €164.000 als gevolg van een sterke daling van het aantal 
cliënten bij de start van 2022. Dit lijkt eveneens het gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. 

 
Sterke toegang 
Binnen gemeente Goirle hebben we een sterke gemeentelijke toegang met diverse expertises in het complexe 
jeugdveld. Dat maakt vooral dat we op verschillende zorgproducten goed kunnen sturen.  
 
Vervolg regionaal 
Er verschijnen drie prognoses per jaar, we hebben nu de informatie van de eerste twee prognoses over 2022. 
De prognoses geven een positief beeld voor Goirle. Zoals wordt geschetst in de prognose, moeten we dit 
echter met enige voorzichtigheid interpreteren in verband met onzekerheden door onder andere de nieuwe 
Wet woonplaatsbeginsel. In de derde prognose zullen we helder krijgen of er nog verder bijgesteld kan worden 
in de jaarrekening van 2022 van de regio.  
 
Vervolg lokaal 
Aan de hand van het voorgaande kunnen we voor Goirle samenvatten dat het vervolg op deze informatiebrief 
zal bestaan uit: 

• het verwerken van een voordeel van € 1,2 miljoen op jeugdhulp in onze lokale 2e bestuursrapportage 
2022; 

• voortzetting van de investering in een sterk voorliggend veld en een sterke toegang, waardoor de druk op 
de specialistische jeugdhulp afneemt.  

 
Communicatie 
Vanwege een wat vertraagd proces, hebben we de informatie over de eerste en tweede prognose voor 2022 
samengevoegd. Daarnaast is de informatie over de jaarrekening van 2021 bijgevoegd. De derde prognose volgt 
richting het einde van 2022. Hier zal de Raad opnieuw over worden geïnformeerd.  


