
03 TKN Wat is lokale en regionale zorg?  

Naar aanleiding van de vraag van Stijn heeft Ingrid bij de beleidsambtenaar een aanvullende 

toelichting gevraagd op lokale en regionale zorg. De toelichting staat hier TKN bij de stukken van de 

werkgroep.  

 

Vraag van Stijn: Klopt het dat de regionale jeugdzorg een grotere kostenpost is dan de lokale 

jeugdzorg? 

Antwoord bij Burap 

Het klopt dat de regionale jeugdzorg een grotere kostenpost is dan de lokale jeugdzorg. Dit komt 

door wat er onder valt:  

De post regionale jeugdzorg bestaat uit zorg die is ingezet voor Goirlese en Rielse jeugdigen, maar die 

loopt via de zorgaanbieders die we gezamenlijk regionaal hebben gecontracteerd met de regio Hart 

van Brabant. Dit zijn de zogenaamde arrangementen.  

De post lokale jeugdzorg bestaat uit zorg waarbij de ouders/verzorgers van Goirlese en Rielse 

jeugdigen een PGB (Persoonsgebonden Budget) hebben. Dit betekent dat deze ouders/verzorgers 

zelf de beschikking krijgen over een potje met geld om de zorg voor hun kind in te kopen.  

Het overgrote deel van de zorg wordt verstrekt in arrangementen, niet in pgb’s. Daarom is de post 

regionale jeugdzorg veel groter, dan lokale jeugdzorg. De posten regionale en lokale jeugdzorg 

samen bevatten de totale kosten van jeugdzorg ingezet voor Goirlese en Rielse Jeugdigen.  

 

Aanvullende toelichting op lokale en regionale zorg door beleidsambtenaar  

Als een kind met lichte problematiek zich meldt bij ’t Loket, wordt er geïnventariseerd, vaak via een 

keukentafelgesprek, welke ondersteuning een kind nodig heeft. Het kan zijn dat de hulpvraag wordt 

opgelost in het voorliggend veld, maar het kan ook zijn dat er een indicatie wordt afgegeven 

waarmee het kind terecht kan voor ondersteuning bij een zorgaanbieder. In het eerste geval wordt 

er geen beschikking opgemaakt en wordt de hulpvraag met collectieve inzet van onze voorliggende 

partijen opgelost (bijvoorbeeld jongerenwerk of een maatschappelijk werker). Wij hebben ons 

voorliggend veld aanbesteed, daar zijn natuurlijk kosten mee gemoeid, maar in dit geval zijn er geen 

herleidbare individuele kosten voor dit kind. 

Als de lichte problematiek toch te zwaar is om voorliggend op te lossen, wordt er een beschikking 

afgegeven. Deze beschikking kan twee vormen aannemen, een arrangement (meest voorkomend) 

met een bepaald individueel kostenplaatje, of een  PGB (persoonsgebonden budget), met een 

soortgelijk kostenplaatje. De kosten zijn vergelijkbaar. Bij een arrangement wordt er echter een 

briefje afgegeven waarmee de jeugdige bij een zorgaanbieder kan aankloppen, bij een PGB krijgen de 

ouders het geld en kunnen zij zelf een zorgaanbieder inkopen. Een PGB wordt niet zomaar verstrekt. 

Hier zijn stringente eisen aan. Meestal gaat het ook over zorg bij een ‘niet door de regio Hart van 

Brabant ingekochte partij’. 

Als ik het heb over preventieve maatregelen, heb ik het over het voorliggend veld. Dit is dus de 

aanbesteding die wij hebben met o.a. IMW, MEE, Contour de Twern, Stichting Jong, Aandacht voor 

Basiskracht en de GGD. Jeugdigen die door deze partijen voorliggend gezien en geholpen worden 

hebben geen herleidbare individuele kosten verband houdend met een beschikking. Eenvoudiger 



gezegd geven wij deze partijen een som met geld, en daarvoor helpen zij alle kinderen die 

voorliggend geholpen kunnen worden. PGB’s en arrangementen hebben hiermee niets van doen. 

Deze kosten voor preventieve maatregelen/voorliggend veld zie je derhalve ook niet terug in de 

regionale stukken rondom begrotingen en herijkingen die regelmatig aan de raad verzonden worden. 

Het is in die zin ook lokaal, hoewel wij sommige aanbestedingen samen doen met andere 

regiogemeenten om o.a. een prijsvoordeel te behalen. Daarbij kan ik ook nog zeggen dat een kind 

zowel via ’t Loket bij ons voorliggend veld terecht kan komen, als op andere manieren, bijvoorbeeld 

op school (schoolmaatschappelijk werk, aandacht voor basiskracht), of via direct contact met het 

jongerenwerk of GGD. 

Tot slot wil ik benadrukken dat alle kosten die de revue passeren omtrent jeugdzorg gaan over 

kinderen die wonen, danwel verblijven (pleegzorg, opname in Sterk Huis), in Goirle en Riel. Het 

regionale kostenplaatje (arrangementen en pgb), samen genomen met het lokale kostenplaatje voor 

voorliggend veld, is het totale bedrag wat de gemeente Goirle besteedt aan jeugdhulp in welke vorm 

dan ook. 

 

Indeling op lokale en regionale jeugdzorg: 

• Regionale jeugdzorg, met beschikking, via arrangementen.  

• Jeugdzorg, met beschikking, via PGB. Dit heet ook lokale jeugdzorg.  

• Lokale hulp / voorliggend veld, zonder beschikking, geen herleidbare individuele kosten. 

 

 

 

 


