
 
 
Dag Jeroen, 
Van de leden van de “ Werkgroep Zicht en Grip” heb ik wat vragen binnengekregen. 
Ik zet de vragen hier op een rijtje, mogelijk lukt het jullie om hier wat over te zeggen in het overleg 
van de Werkgroep aanstaande maandag 1 november. Vragen zijn vooral bedoelt om inzicht te krijgen 
hoe een en ander in de jeugdhulp werkt. 
 

A. Ten aanzien van RIB “ Kennisnemen van de prognose Q2 2021 Jeugd : 
1.  Toelichting: Dit is de prognose waarin de cijfers t/m juli 2021 zijn verwerkt. 
Hart van Brabant stelt 3 maal per jaar de prognose op. De volgende is t/m september. 
Vraag 1: Valt er iets te zeggen over de prognose t/m september? Zetten de ontwikkelingen door? Is 
er al iets van een trend te zien? Hierover valt niets te melden, omdat de regio Hart van Brabant met 
een vaste agenda werkt en de prognose Q3 eind november bekend wordt gemaakt. 
 
2. Toelichting: We zien in Goirle een positieve ontwikkeling ten opzichte van de regionale cijfers.  
Vraag 2.1: We nemen aan dat de positieve ontwikkeling alleen slaat op het financiële aspect? Klopt 
dat? Ja, dat klopt. Er wordt alleen een vergelijking gemaakt met de financiële cijfers van de 
gemeenten in de regio die ook zijn aangesloten bij regio Hart van Brabant. 
 
Vraag 2.2 : Uitgaven zijn lager dan begroot, mede door de beheersmaatregelen. Welke 
beheersmaatregelen hebben dit positieve effect veroorzaakt?  
Heel scherp hebben we dat niet, maar ik denk aan de poh-ers, strakkere indicaties, bv regionale 
projecten (screening medisch domein). Evaluatie poh’ers van de afgelopen contractperiode (sept 20- 
sept 21) volgt over enkele weken. Maar dit brengt een goede ontwikkeling (meer afgeschaalde zorg 
ipv verwijzing naar dure specialistische inzet) 
 
 
 
3. Ten aanzien van de tabel cijfers jeugdhulp Q2 2021 gemeente Goirle graag wat begrippen 
uitleggen: 
Vraag: 3.1:  Wat is het doel van het  transformatiefonds?  
 
Het transformatiefonds is erop gericht de kosten die gepaard gaan met de transitie van het sociaal 
domein, in dit geval de jeugdzorg, te bekostigen. In 2015 heeft de gemeente de uitbreiding van o.a. 
de taak jeugdhulp gekregen en de overgang van rijk naar provincie (gemeente) wordt de transitie 
genoemd. Deze neemt veranderingen met  zich mee, oa. een bedrijfsvoering. In de bedrijfsvoering 
moeten de nieuwe taken effectief, efficiënt en samenhangend worden ondersteund en moet 
betrouwbare informatie worden opgeleverd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden uit het 
transformatiefonds gedekt. Iedere regio gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage, gemeente Goirle 
heeft in 2021 een bijdrage van € 47.000.  
 
De landelijke zorgkosten zijn niet beïnvloedbaar door Goirle.  
Vraag 3.2:  Wel door Hart van Brabant? Welke zorg valt onder deze categorie? Nee, deze is ook niet 
door Hart van Brabant beinvloedbaar. De landelijke zorg, is een vooraf ingekochte zorgt. Oa. de 
jeugdvoorziening Hondsberg valt hieronder.  
 
Vraag 3.3: Wat valt er onder ‘overige zorgproducten’ ? Deze dalen met ongeveer 10 %. Is dat 
structureel? Er kan nog niet gesproken worden over structurele daling, bij de definitieve vaststelling 
van de jaarcijfers 2021 kan een voorzichtige conclusie worden gemaakt. De overige zorgkosten zijn 
oa. verblijf overige en pleegzorg, jeugdzorg plus, crisis (opvang), DVI. 



 
Vraag 3.4:  Wat zijn ‘gecertificeerde instellingen’ ?   
De kosten blijven gelijk. Komt dat door aangegane meerjarige contracten?  Worden deze diensten dit 
jaar ook opnieuw aanbesteedt? De rechter kan bepalen dat er zorg wordt ingezet, dat wordt 
vervolgens uitgevoerd door een Gecertificeerde Instelling (JBB, William Schrikker, Leger des Heils). 
Wij hebben die zorg te betalen.  Dit gaat vaak om hele dure zorg. Deel van de zorg die hiermee wordt 
ingezet gaat via inkoop (= bv reguliere zorg). 
 
Vraag 4: Valt er iets te zeggen over de hoogte van de nagekomen baten over 2020? Nee, hierover 
kunnen we niets melden, omdat deze cijfers niet door de regio worden verstrekt. De nagekomen 
baten worden meegenomen in de totale afrekening. 
  
Wat is het effect van het uitnuttingspercentage op de kosten? Een uitnuttingspercentage heeft geen 
effect op de kosten. Het uitnuttingspercentage wordt gebruikt om te kijken hoeveel procent van het 
totale zorgaanbod / zorgbudget is opgenomen. Bij het bepalen van een budget kan het 
uitnuttingspercentage een indicator zijn om de hoogte van het nieuw vast te stellen budget te 
bepalen. 
Voorbeeld: 
In 2020 had ik een vakantiebudget van € 500. Eind 2020 heb ik vanwege diverse omstandigheden 
slechts €100 van dit budget uitgeven. Het uitnuttingspercentage is 20%.  
Afhankelijk van de factoren die ervoor gezorgd hebben dat ik slechts €100 van het vakantiebudget 
heb uitgegeven, kun je voor 2021 bepalen dat het vakantiebudget kan worden verlaagd of verhoogd. 
 

 


