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Kennisnemen van 
De nieuwe prognose jeugdhulp met peildatum 5 november 2019 en het verschil met de prognose die 
u op 29 oktober 2019 per raadsinformatiebrief heeft ontvangen. Hiermee wordt een toegevoegd 
tekort gemeld van € 195.900,00. 
 
Inleiding 
Op 20 februari 2020 ontving wethouder Poos een aantal medewerkers van de financiële afdeling van 
Tilburg in Goirle, ter bespreking van de nieuwe prognose jeugdhulp met peildatum 5 november 2019. 
Eenzelfde gesprek heeft ook plaatsgevonden in de andere regiogemeenten van Hart van Brabant. Er 
is afgesproken dat er pas met de raden gecommuniceerd zou worden als alle gesprekken plaats 
hadden gevonden. Inmiddels is dit gebeurd en is de informatie beschikbaar. Zowel in regionaal als in 
lokaal opzicht toont deze nieuwe prognose een te verwachten stijging in de zorgkosten voor jeugd. 
Voor de gemeente Goirle is er een relatief hoge stijging te zien. Het verschil met de tweede herijkte 
deelbegroting jeugd is €538.935,00 euro. Een deel van het verschil met de tweede herijkte 
deelbegroting jeugd (zoals gepresenteerd in bijlage 1) is u reeds kenbaar gemaakt in de RIB van 29 
oktober 2019. Het verschil met de prognose zoals gecommuniceerd in de RIB van 29 oktober 2019 
bedraagt 195.900,00 euro. Dit betreft een toegevoegd geprognosticeerd tekort. Pas bij het opmaken 
van de regionale jaarrekening, die in verband met de sluitingstermijn voor declaraties (jaarlijks 1 
april) nog niet beschikbaar is, zal de definitieve eindstand bekend zijn. Hieronder vindt u een korte 
lokale en regionale toelichting op de nieuwe prognose. 
 
Informatie 
Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de nieuwe prognose regionaal?  
De prognose die nu bekend is gemaakt, heeft als peildatum 5 november 2019. Deze kan worden 
vergeleken met de prognose met peildatum 22 augustus 2019. Die laatste vormde de basis voor de 
tweede herijking van de deelbegroting jeugd 2019, zoals in het najaar van 2019 aan de raden is 
voorgelegd. Ten opzichte van de situatie van augustus is in november 2019 een stijging van de 
zorgkosten met 1,7 procent zichtbaar. De verwachte kosten voor regionale jeugdzorg voor zorgjaar 
2019 komen daarmee uit op € 112.462.238. Er zijn verschillen tussen de gemeenten. Dongen, 
Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk laten een beperkte stijging zien, Goirle een 
behoorlijke stijging, en Gilze en Rijen en Loon op Zand een afname. Van de drie zorgcategorieën die 
in het prognosemodel meelopen, laten 'landelijke zorg' en 'overige zorgproducten' een stijging zien, 
terwijl 'arrangementen' licht daalt. 
 
Voor landelijke zorg is het probleem dat deze kosten zich bijzonder moeilijk laten voorspellen. Hier 
speelt namelijk dat is afgesproken dat beschikkingen voor dergelijke dure zorg voortaan aspecifiek 
zijn. Dat betekent dat er vooraf geen informatie meer is over bijvoorbeeld zorgsoort en verwachte 
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kosten. Dit is landelijk met de zorgaanbieders overeengekomen, in ruil voor de afspraak dat 
zorgverleners maandelijks en dus met regelmaat declareren. Dat laatste gebeurt echter 
onvoldoende. De Regio Hart van Brabant heeft dit als eerste regio in Nederland bij de VNG 
aangekaart. Dit heeft er toe geleid dat de Regio kortgeleden samen met de VNG een brief aan de 
landelijke zorgaanbieders gestuurd om hen te bewegen om zich aan de afspraak voor regelmatig 
declareren te houden. Deze brief is in bijlage 2 toegevoegd.  
 
Voor wat betreft de categorie 'overige zorgproducten' is na afloop een fout ontdekt in de prognose 
met peildatum augustus 2019. Anders was de prognose vrijwel gelijk gebleven.   
 
Wat is hiervan de lokale duiding voor gemeente Goirle? 
Voor de gemeente Goirle is de hoogste stijging te zien. Een deel van deze stijging en de bijbehorende 
duiding  is reeds gemeld in de RIB van 29 oktober 2019. Voor het toegevoegde tekort ten opzichte 
van wat u reeds kenbaar is gemaakt, is op alle drie de door de gastheer genoemde categorieën 
‘landelijke inkoop’, ´arrangementen’ en ‘overige zorgproducten’ ook een stijging te zien voor Goirle.  
 
Een lokale analyse van het toegevoegde tekort heeft plaatsgevonden op casusniveau. Voor de 10 
jeugdigen waar de stijging mee gemoeid is, is om verschillende redenen met terugwerkende kracht 
zorg toegekend (wanneer zorg eerder startte dan dat daarvoor een beschikking werd afgegeven). 
Meer dan de helft van deze beschikkingen gaat over voogdij casuïstiek. Van deze zorg bereikt het 
start zorg bericht de gemeente vaak erg laat vanuit de instellingen in den lande. Dit is hier ook het 
geval. De gemeente Goirle (incl. gastheergemeente Tilburg) konden nog niet weten van het inzetten 
van deze zorg. Voor de overige 4 casussen kan de terugwerkende kracht verklaard worden door de 
manier waarop het systeem werkt en waarbij de verwerking niet goed is doorgekomen. Er zullen 
altijd casussen blijven waarbij er toekenningen zullen moeten worden gedaan met terugwerkende 
kracht om uiteenlopende redenen. Dit valt niet geheel te voorkomen. 
 
Waarom worden er prognoses gemaakt?  
De kosten voor jeugdzorg van de gemeenten bestaan voor een groot deel uit kosten die 
zorgverleners op basis van declaraties door de Regio Hart van Brabant betaald krijgen. Declareren 
kan alleen als er een beschikking voor zorg is afgegeven. Een deel van die beschikkingen komt via de 
gemeentelijke Toegang; andere beschikkingen komen via het medisch domein (bijvoorbeeld de 
huisarts). Voor het betalen van de declaraties van zorgverleners ontvangt de Regio geld van de 
deelnemende gemeenten. Voor gemeenten die de zorg uiteindelijk financieren, is van groot belang 
om te weten hoe deze kosten zich ontwikkelen. Hiermee moet immers in de gemeentelijke 
begrotingen rekening worden gehouden. Maar ook de Regio zelf moet een goed beeld van de kosten 
hebben: is dat niet het geval en worden er te lage bijdragen van de gemeenten gevraagd, dan kan 
het gebeuren dat er te weinig geld in kas zit om de declaraties van te voldoen. Daarom wordt er door 
middel van prognoses regelmatig vooruitgekeken naar de totale verwachte zorgkosten voor een 
bepaald jaar. 
 
Hoe komen de prognoses tot stand? 
Sinds 2015 hebben gemeenten gezocht naar manieren om de zorgkosten goed te kunnen 
voorspellen. Daarbij was al snel duidelijk dat het onvoldoende nauwkeurig is om bijvoorbeeld de 
declaraties van één maand te vermenigvuldigen met twaalf om zo op een jaarschatting uit te komen. 
Uiteindelijk is in de tweede helft van 2019 een prognosemethodiek ontwikkeld voor dertien 
verschillende zorgsoorten. De basis hiervoor is de waarde van de beschikkingen die voor zorg zijn 
afgegeven. Deze waarde wordt vervolgens gecorrigeerd met een aantal factoren zoals 
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terugwerkende kracht (wanneer zorg eerder startte dan dat daarvoor een beschikking werd 
afgegeven) en het verzilveringspercentage (de ervaring leert dat niet alle beschikte zorg uiteindelijk 
tot een declaratie leidt). 
 
Wordt met een prognose de hele begroting jeugd tegen het licht gehouden?  
Nee. Bij de prognoses gaat het om een inschatting van ongeveer 85 procent van de zorgkosten die op 
regionaal niveau worden gemaakt. De andere kosten - bijvoorbeeld de kosten voor gecertificeerde 
instellingen en de uitvoeringskosten voor de Regio Hart van Brabant - worden niet de prognoses 
meegenomen. Het is de ambitie dat in de toekomst deze kosten ook gedurende het jaar gemonitord 
zullen worden. 
 
Wat leverde de nieuwe prognosemethodiek tot nu toe op? 
De eerste uitkomsten van de nieuwe prognosemethodiek (met als peildatum 22 augustus 2019)  zijn 
gebruikt in de tweede herijking van de deelbegroting jeugd 2019. Dat was toen echter uitsluitend op 
het niveau van de Regio gebaseerd op dertien verschillende zorgkosten: voor de individuele 
gemeenten waren de prognoses nog niet zo gedetailleerd. Om toch die mate van detail op 
gemeenteniveau te bereiken, is vervolgens twee keer extra proefprognose gemaakt, die aan de 
deelnemende gemeenten voorgelegd zijn voor consultatie en correctie. De laatste keer gebeurde dit 
met een prognose die gemaakt was op basis van de gegevens op peildatum 5 november 2019. In 
maart 2020 werden de prognosegegevens definitief. Deze prognose is inmiddels naar verwachting 
voldoende robuust om nu aan de raden te presenteren.   
 
Zijn hiermee de definitieve zorgkosten over 2019 bekend?  
Nee. Zorgaanbieders hadden namelijk tot 1 april 2020 de tijd om declaraties over 2019 indienen. Pas 
dan sluiten de boeken echt en kan de rekening worden opgemaakt. Dat zal naar verwachting rond de 
zomer 2020 zijn.  
 
Waarom zijn deze gegevens nu pas bekend? 
Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste de doorlooptijd. Het maken van een goede prognose 
vereist niet alleen een cijfermatige output, maar vooral een aantal kwalitatieve inschattingen van de 
ontwikkeling van bepaalde zorgcategorieën. Dat is een ingewikkeld en arbeidsintensief proces. 
Daarnaast zijn de prognosecijfers eerst voor consultatie en correctie aan de deelnemende 
gemeenten voorgelegd. Het gaat immers om een relatief nieuwe manier van prognosticeren, die 
zeker nog niet uitontwikkeld is. De ambitie is overigens wel om het opstellen van de prognose te 
versnellen, zodat de cijfers actueler zijn. 
 
Kunnen de kosten per zorgsoort uit de tweede herijking worden vergeleken met huidige kosten? 
Ja en nee. Op regionaal niveau kunnen de huidige (geprognosticeerde) kosten voor bijvoorbeeld 
arrangementen of overige zorgproducten wel worden vergeleken met de tweede herijking. Op 
gemeentelijk niveau kan dat niet. Dat heeft een technische oorzaak, veroorzaakt door de 
doorontwikkeling van de prognosemethodiek. 
 
Wat gaat er met deze prognosecijfers gebeuren? 
Voor het boekjaar 2019 gebeurt hier niets meer mee: er komt dus geen derde herijking van de 
begroting. Wel weten gemeenten met deze cijfers waar zij (ongeveer) rekening mee moeten houden 
in hun jaarstukken. 
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Verder worden deze prognosecijfers gebruikt om zowel de begroting van 2020 van de Regio Hart van 
Brabant te herijken, als de begroting 2021 mee te vullen. Daarvoor worden deze cijfers opgehoogd 
met een percentage autonome groei en met inflatie. 
 
De kosten voor jeugdzorg blijven maar stijgen, komt daar geen eind aan?  
Dat is onbekend, maar er wordt in ieder geval door de gemeenten en de Regio Hart van Brabant hard 
aan gewerkt om de stijging in te dammen. Zo zijn er tal van beheersmaatregelen ontwikkeld en in 
gang gezet. De inzet van gemeenten heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat de stijging van het 
aantal cliënten regionaal is afgezwakt. Dit laat onverlet dat de stijgende kosten voor jeugdzorg 
gemeenten in toenemende mate in een lastige situatie brengen, waarbij soms zelfs heel pijnlijke 
keuzes overwogen moeten worden. Ook vanuit de Regio wordt hier regelmatig aandacht van de 
landelijke politiek voor gevraagd.  
 
In Goirle wordt er binnen het Lokaal Opgave Team druk gewerkt aan extra beheersmaatregelen. Te 
denken valt aan de lobby voor toegevoegde middelen van het Rijk voor het nadeel wat de gemeente 
ondervindt van het huidige woonplaatsbeginsel Jeugdwet. 
 
Vervolg 
Pas bij het opmaken van de regionale jaarrekening zal er inzicht kunnen zijn in het verschil tussen de 
prognose en de daadwerkelijke uitgaven, in verband met de declaratietermijn van zorgaanbieders.  
 
Communicatie 
De wethouders Jeugd van de regiogemeenten in de regio Hart van Brabant hebben besloten op 
elkaar te wachten m.b.t. het naar buiten brengen van de gegevens van deze nieuwe prognose. De 
informatie is nu beschikbaar. Met de communicatie van deze informatie wordt echter in elke 
gemeente een eigen keuze gemaakt. Sommigen wachten bijvoorbeeld tot de jaarrekening om de 
raad te informeren. Wij kiezen hier niet voor en melden u de uitkomst van deze nieuwe prognose 
direct. Zoals hierboven gemeld heeft de gastheergemeente in de herijkte regiobegroting 2020 en in 
de regionale begroting 2021 rekening gehouden met deze nieuwste cijfers. De stukken die daarbij 
horen worden nog vóór de zomer aan de raad van Goirle voorgelegd. Vanzelfsprekend wordt er met 
de raad gecommuniceerd op het moment dat ook de jaarrekening 2019 beschikbaar is. Het is echter 
niet te voorspellen hoe deze stukken elkaar in de tijd gaan kruisen.  
 
Bijlagen 
Bijlage 1 Nieuwe prognose jeugdhulp (5 november 2019) t.o.v. tweede herijking 2019 
Bijlage 2 Brief voor zorgaanbieders m.b.t. tijdig declareren 
__________________________________________________________________________________ 


