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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De nieuwe prognose jeugdhulp van oktober 2019 en het verschil met de prognose die u op 12 
september 2019 per raadsinformatiebrief heeft ontvangen. Het gaat daarmee om een toegevoegd 
tekort van € 343.035,00, waarbij in acht genomen dient te worden dat het om een prognose gaat en 
niet om daadwerkelijk gemaakte kosten.  
 
Informatie 
Recent ontving wethouder Poos een aantal medewerkers van de financiële afdeling van Tilburg in 
Goirle, ter bespreking van de nieuwe prognose jeugdhulp. De regio Hart van Brabant heeft eerder 
haar wens uitgesproken om maandelijks te willen gaan prognosticeren, in plaats van halfjaarlijks. Dit 
was de eerste gelegenheid waarop dit heeft plaatsgevonden. Met een presentatie werd inzichtelijk 
gemaakt wat het verschil is ten opzichte van de vorige prognose, die voor het eerst volgens de 
nieuwe prognose methode is gedaan (zie tevens de RIB van 12 september voor meer informatie over 
de methodiek). Het belangrijkste verschil is dat eerder met een algemene trend in o.a. de stijging van 
hulpvragen werd gerekend voor de hele regio.  
Dit houdt in dat er voor het eerst uitspraken kunnen worden gedaan over gemeenten gebaseerd op 
de gemeentelijke data. Voor sommige gemeenten pakt dit positief uit, voor andere negatief. Er is dus 
geen hoger regionaal tekort, maar de verdeling over gemeenten valt anders uit. 
 
Zoals gemeld in de RIB van 12 september 2019 is de stijging in het aantal hulpvragen in Goirle veel 
hoger (10% toename in een jaar) dan waarmee in de prognose van september werd gerekend (3% 
toename over een jaar). Voor Goirle leidt deze berekeningswijze tot een extra geprognosticeerd 
tekort 2019 van € 343.035,00 op jeugdhulp. Het grootste deel van deze kosten zit in de post verblijf.  
De nieuwe aanpak is nog onvoldoende gevalideerd om met zekerheid te kunnen worden 
meegenomen. Dit houdt in dat vooralsnog de kosten niet zijn verwerkt in de discussie rondom de 
begroting en nog niet structureel worden gemaakt. 
 
Vervolg 
Deze informatie zal meegenomen worden door het lokaal opgave team om te kijken of er specifieke 
uitspraken te doen zijn over de situatie en hulpvragen in Goirle. Pas na maart 2020 zal er inzicht 
kunnen zijn in het verschil tussen de prognose en de daadwerkelijke uitgaven, in verband met de 
declaratietermijn van zorgaanbieders.  
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