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Beste mevrouw Loch,
In antwoord op uw brief van 4 oktober 2018 vindt u hieronder de beantwoording van uw
schriftelijk gestelde vragen over een dreigend tekort aan jeugdhulp.
Vraag 1
Hoe kan het dat het tekort zo hoog oploopt en dat deze niet voorzien is? Welke
oorzaken hebben hier direct toe geleid?
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Antwoord
We zien een lichte stijging in het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt en ook is een
aantal tarieven geïndexeerd. De toestroom naar jeugdhulp is niet volledig stuurbaar.
Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt, wordt beïnvloed door veel en zeer diverse
factoren zoals gezinssituatie (denk aan echtscheidingen), omgevingsfactoren (zoals
werkeloosheid bij ouders), maar ook gezondheidsfactoren (problemen bij de geboorte)
of andere gezondheidsgerelateerde aspecten (psychiatrische problematiek).
Verder verloopt de toegang tot jeugdhulp niet alleen via Bijeen, maar ook via de
medische verwijzing (verwijzingen via een huisarts, jeugdarts of medisch specialist) en
de gecertificeerde instelling (toewijzing door jeugdbescherming en/of jeugdreclassering
na een rechterlijke uitspraak). We kunnen maar beperkt sturen op de instroom naar
jeugdhulp via de medische verwijzing en via de gecertificeerde instelling.
Vraag 2
Betekent dit dat de gemeente Heusden een extra kostenpost te wachten staat en zo ja,
hoe hoog is deze?
Antwoord
Op basis van de prognose van de regio kan dit voor de begroting van onze gemeente
een nadelig effect hebben dat oploopt tot ongeveer € 1.200.000 ten opzichte van onze
eigen begroting 2018. Het rijksbudget is met € 200.000 positief bijgesteld.
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Voor de meerkosten wordt een beroep gedaan op de reserve Sociaal Domein. Of de
prognose van de regio realistisch is, wordt op dit moment nog bekeken.
Vraag 3
In het artikel wordt gesproken over maatregelen de door de 9 gemeenten direct
getroffen worden: welke maatregelen zijn dit?
Antwoord
De beheersmaatregelen richten zich met name op de lokale toegang en de
jeugdhulpaanbieders. Een voorbeeld van een beheersmaatregel is dat we een extra
check/correctie uitvoeren op dure toewijzingen vanuit het medisch domein. Bij een
verwijzing vanuit het medisch domein geeft de jeugdhulpaanbieder de inschatting van
zorgzwaarte (intensiteit). Op basis van analyses zien we dat de intensiteit van de
jeugdhulp door een aanbieder soms te hoog wordt ingeschat en dit past niet bij het
uitgangspunt om zo licht mogelijke jeugdhulp in te zetten.
Vraag 4
In welke mate treffen deze dreigende tekorten inwoners uit onze gemeente?
Antwoord
Er zijn geen directe gevolgen voor onze inwoners. Zij krijgen de jeugdhulp die past bij
hun hulpvraag.
Vraag 5
Doet Heusden mee aan de genoemde lobby naar het Rijk voor structureel meer geld
vanuit de overheid? Kunt u dit antwoord beargumenteren?
Antwoord
De landelijke lobby wordt gesteund door de hele regio Hart van Brabant, dus ook door
Heusden.
Vraag 6
Waarom vernemen we dit bericht uit de krant en niet van het College?
Antwoord
De communicatie wordt georganiseerd vanuit de regio Hart van Brabant door gastheergemeente Tilburg. Rondom de tekorten is in Tilburg een raadsbericht opgesteld en dit is
op 2 oktober 2018 gedeeld met de regiogemeenten om in route te brengen richting hun
gemeenteraden. Het raadsbericht was echter op dat moment al gecommuniceerd met
de Tilburgse gemeenteraad. Het was zodoende onmogelijk om het bericht inclusief
lokale toelichting te versturen naar onze raadsleden, voordat dit bekend werd in de
media. Hieromtrent heeft bestuurlijk contact plaats gevonden met de gemeente Tilburg
om herhaling te voorkomen.
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