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Inleiding 
In de vorm van een raadsinformatiebrief van 18 oktober 2022 is de raad geïnformeerd over de 
financiële ontwikkelingen jeugdhulp op basis van een eerste en tweede prognose van de regionale 
jeugdhulpkosten Regio Hart van Brabant. Recent zijn ook de prognosecijfers tot en met het derde 
kwartaal van 2022 bekend geworden. In deze raadsinformatiebrief leest u de prognoses voor de 
gemeente Goirle. Daarnaast worden de verschillende onderdelen die in de prognoses aan bod 
komen toegelicht. 
 
Prognoses: voorspelling van het grootste deel van de jeugdzorgkosten  
In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant is afgesproken dat drie maal per 
kalenderjaar door de gastheergemeente Tilburg een prognose van de jeugdzorgkosten wordt 
uitgebracht. Dit is een voorspelling van de ontwikkeling van de directe zorgkosten: de vergoedingen 
aan zorgverleners voor arrangementen, de inzet van landelijk ingekochte zorg en overige 
zorgproducten. Daarmee is ongeveer 85 procent van de deelbegroting jeugd van de Regio Hart van 
Brabant in beeld. De andere 15 procent betreffen onder andere uitvoeringskosten, kosten voor 
(uitvoeren en borgen van) innovatieprojecten en kosten van de Gecertificeerde Instellingen. 
Naast deze regionale zorgkosten hebben gemeenten ook op lokaal niveau kosten voor jeugdzorg, 
denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgebonden budgetten (Pgb's). Voor wat betreft Goirle 
informeren wij u hierover via onze reguliere bestuursrapportages. 
 
De regionale prognose over 2022 
Dit is de derde prognose over kalenderjaar 2022. Deze prognose wordt vergeleken met zowel de 
regionale begroting 2022 als met de tweede prognose over de regionale jeugdhulpkosten voor 2022. 
De regionale begroting 2022 is gebaseerd 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. 
Gedurende een jaar wordt steeds meer data 'definitief', waardoor de onzekerheid in de prognose 
vermindert naarmate het jaar vordert. Deze derde prognose 2022 geeft een redelijke inschatting van 
de directe zorgkosten voor 2022. Echter, per 1 april 2023 wordt het boekjaar 2022 pas definitief 
gesloten. Tot dat moment zijn er ontwikkelingen mogelijk, die invloed kunnen zijn op de cijfers voor 
de afsluiting van het boekjaar, zoals bijvoorbeeld instroom of uitstroom van dure cliënten, 
aanpassing van looptijd of hoogte van arrangementen, indienen van declaraties, etc. 
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De prognose over 2022 voor de gemeente Goirle in cijfers 
 

 
Tabel: Goirle, 3e prognose in vergelijking tot 2e prognose en begroting 2022 
 

Wat zien we voor Goirle ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 
Ten opzichte van de oorspronkelijke regionale begroting voor 2022 liggen voor Goirle bij deze derde 
prognose de verwachte kosten € 2,08 miljoen (-28,5%) lager. Dit is een voorspelling van de directe 
zorgkosten.  
Hoe kunnen we deze ontwikkelingen nader verklaren?  

• De arrangementensystematiek blijft ontzettend dynamisch en erg lastig om grip op te krijgen 
met betrekking tot de financiële uitwerking. Denk daarbij aan fluctuerende instroom en 
wijzigingen van looptijden of type arrangement als gevolg van op- en afschalingen. De kosten 
met betrekking tot de arrangementen vallen voor Goirle € 86.000 hoger uit dan begroot. Dit 
komt vooral door nog lopende contractuele afspraken die tot een lichte prijsstijging leiden. Ook 
zijn er kosten voor het inzetten van jeugdhulp in het speciaal onderwijs toegevoegd; dit was tot 
2022 een pilot, gefinancierd uit innovatiemiddelen. 

• De kosten van de inzet van landelijk ingekochte zorg zijn € 175.000 lager dan begroot. We zien bij 
alle drie de zorgsoorten (aspecifiek, specifiek, Hondsberg) het aantal cliënten dalen ten opzichte 
van 2020. Omdat dit zeer specifieke en daarmee dure zorg betreft, kan één jeugdige meer of 
minder financieel een aanzienlijke impact hebben. 

• Daarnaast signaleren we in de regio ook een trendbreuk bij Jeugdzorg Plus. Het aantal zorgdagen 
in een dergelijke gesloten instelling is met meer dan 20% toegenomen ten opzichte van 2020. 
Door deze toename stijgt ook het aandeel van regio Hart van Brabant binnen Landsdeel Zuid. 
Hierdoor krijgt de regio en hiermee haar gemeenten ook een groter deel van de vaste kosten 
toebedeeld.  

• Door het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn vooral voor Goirle flinke aantallen cliënten gewijzigd bij 
bepaalde zorgsoorten en gemeenten, binnen en buiten onze regio. Deze wijzigingen lijken steeds 
meer structureel te zijn (normale stijgingen en dalingen zijn vaak tijdelijk). Omdat we nu 
gegevens zien tot en met het derde kwartaal van 2022, heeft deze onzekerheid minder impact op 
de prognose dan eerder dit jaar. Voor Goirle dalen de overige zorgproducten met € 1,99 miljoen. 
Dit betreft met name: 

• de kostensoort Verblijf-overig, waarbij de verwachte kosten € 1,84 miljoen lager zijn. 

• de kostensoort Verblijf-pleegzorg, waarbij de verwachte kosten € 195.000 lager zijn. 
Er is hier duidelijk sprake van effecten van het woonplaatsbeginsel voor Goirle. In de volgende 
paragraaf lichten we het woonplaatsbeginsel inhoudelijk verder toe. 

 
  

Goirle Begroting 2022
3e Prognose 2022 

(december prognose)

Verschil tov 

vorige prognose 

(€)

Verschil tov 

vorige prognose (%)

Verschil tov 

begroting (€)

Verschil tov 

begroting 

(%)

1e Prognose 2022 

(mei prognose)

2e Prognose 2022 

(augustus prognose)

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

Innovatie  €                94.000  €                        94.000 nvt nvt nvt nvt 94.000€                       94.000€                       

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

Landelijke inkoop  €              378.000  €                      203.328  €                 -47.777 -19,0% -174.672€     -46,2% 262.632€                    251.105€                     

Arrangementen  €          2.863.000  €                  2.949.098  €                   85.951 3,0% 86.098€         3,0% 2.823.353€                 2.863.147€                 

Overige zorgproducten  €          3.087.000  €                  1.099.169  €               -233.799 -17,5% -1.987.831€  -64,4% 1.760.812€                 1.332.968€                 

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

Overig 3.000€                   3.000€                           nvt nvt nvt nvt 3.000€                         3.000€                         

Totaal  €          7.291.000  €                  5.214.595  €               -195.625 -3,6% -2.076.405€  -28,5% 5.809.797€                 5.410.219€                 
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Het woonplaatsbeginsel 
Tot en met 2021 werd voor het bepalen van het woonplaatsbeginsel (en dus welke gemeente ook 
(financieel) verantwoordelijk is), gekeken naar waar het gezag lag. Als het gezag bij derden lag, zoals 
bij voogdijkinderen, dan was de gemeente waar de jongere woonde verantwoordelijk. Bij Sterk Huis 
wonen veel voogdijkinderen op een behandelgroep, waardoor deze onder verantwoordelijkheid van 
Goirle vielen. Ook de kinderen van de moeders in de vrouwenopvang vielen tot en met 2021 onder 
Goirle.  
Per 2022 ligt de (financiële) verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres 
heeft volgens de Basisregistratie Personen (bij jeugdhulp zonder verblijf) of blijft de gemeente waar 
de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had (bij jeugdhulp met 
verblijf) verantwoordelijk. 
 
Vervolg regionaal 
Deze derde prognose geeft een redelijke inschatting van de directe zorgkosten voor 2022. Per 1 april 
2023 wordt het boekjaar 2022 definitief gesloten. Richting de zomer van 2023 verwachten we de 
resultaten van de jaarrekening 2022, zo mogelijk gecombineerd met de eerste prognose over 2023. 
 
Vervolg voor Goirle 
De eerste drie prognoses geven voor 2022 een positief beeld voor Goirle. Op basis daarvan zullen we:  

• in aanvulling op het in onze 2e bestuursrapportage verwerkte voordeel van € 1,2 miljoen op 
jeugdhulp, in de jaarrekening 2022 een voordeel van € 800.000 op jeugdhulp conform deze 
raadsinformatiebrief verwerken;  

• onze investering in preventie, in een sterk voorliggend veld en in een sterke toegang voortzetten, 
ter vermindering van de druk op de specialistische jeugdhulp.  

 
Communicatie 
In de raadsinformatiebrief van 18 oktober 2022 was aangegeven dat de derde prognose eind 2022 
zou volgen en dat de Raad hierover opnieuw wordt geïnformeerd. We hebben deze eind januari 
2023 van de regio ontvangen en vertaald in deze raadsinformatiebrief. 
Zodra we de resultaten van de jaarrekening 2022 (mogelijk gecombineerd met de eerste prognose 
over 2023) hebben ontvangen, wordt de Raad daarover schriftelijk geïnformeerd. 


