
 

 

2e financiële afwijkingenrapportage 2022 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Wijkteams (incl. toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 
   

 

 
 

Onderwerp :  Bijstelling Lokaal budgettair kader specialistische Jeugdhulp 2022  

 

Betreft  :  FCL 66720950 / ECL 34110 

 

Oorzaak afwijking: 

In 2019 is door de voormalige gemeente Landerd en de voormalige gemeente Uden de 

indicatiestelling voor de gespecialiseerde jeugdhulp in eigen huis gehaald. In de gemeente 

Maashorst zijn deze werkzaamheden bij de gemeentelijke toegang belegd. Met deze 

verandering wordt beoogd het toegangsproces zowel kwalitatief als kwantitatief verder  

te optimaliseren.  

 

Ook wordt beoogd met deze wijziging meer grip te krijgen en de (financiële) sturing te 

verbeteren. Er was onvoldoende zicht op de wijze van indicatiestelling en de inzet van het 

voorliggend veld voordat er naar de gespecialiseerde jeugdhulp werd verwezen. Tevens  

wilden we meer samenhang gaan realiseren tussen de Jeugdwet, de Wmo en de 

Participatiewet.  

 

Naast het samengaan van beide gemeenten zijn er nog meer wijzigingen welke invloed  

hebben op het budgettaire kader gespecialiseerde Jeugdhulp. Zo is bijvoorbeeld het 

woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel  

om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige.  

 

Daarnaast hebben de gemeenten in de regio Brabant Noordoost besloten om een andere 

financieringssystematiek te gaan hanteren voor het inkopen van jeugdhulp (van lumpsum  

naar PxQ). Gemeenten worden door de nieuwe structuur zelf verantwoordelijk voor de volledige 

administratieve afhandeling van de lichte jeugdhulpvormen (de verleningsbeschikking en de 

facturatie), de contacten met aanbieders op casusniveau en de monitoring van het eigen 

verwijsgedrag. Er blijft sprake van een openeindefinanciering.  

 



 

 

Vanaf 2022 wordt er voor de lichte jeugdhulp een ‘open house’ constructie gehanteerd.  

Jeugdhulpaanbieders die lichte jeugdhulp aanbieden en kunnen leveren tegen de door de  

regio vastgestelde voorwaarden en die voldoen aan alle geschiktheidseisen, kunnen een 

overeenkomst krijgen. Ook voor de ‘zware’ jeugdhulp is gekozen voor een inspanningsgerichte 

bekostiging (PxQ), waarbij in 2020 al was besloten om een taakgerichte garantie af te geven. 

Indien een aanbieder minder omzet realiseert dan de toegewezen garantie zal het verschil 

worden uitgekeerd als taakvergoeding.  

 

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd (RBO) heeft ingestemd met het voorstel om vanaf 

2021 nieuwe solidariteitsafspraken toe te passen waarbij geldt dat er uitsluitend (volledige) 

solidariteit is voor JeugdzorgPlus en de orderrealisatie van het gegarandeerde volume/omzet 

zware hulpvormen. De Colleges van de voormalige gemeente Landerd en de voormalige 

gemeente Uden hebben hiermee ingestemd. Deze wijziging moet nog worden verwerkt in de 

nieuwe Centrumregeling ‘Jeugdhulp Noordoost Brabant’.  

 

Voorheen waren de gemeenten ook solidair ’voor de overige zware jeugdtaken, waaronder 

Landelijk Transitie Arrangement (LTA), Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis en 

de inleg naar rato van 3 jaars-zorggemiddelde op basis van het aantal jeugdigen in jeugdhulp. 

Voor deze onderdelen zijn de gemeenten nu zelf volledig financieel verantwoordelijk, wat voor- 

en nadelen kan opleveren. 

 

Op basis van een eerste voorlopige prognose over 2022 dient het lokaal budgettair kader 

gespecialiseerde Jeugdhulp in 2022 incidenteel met € 522K te worden verhoogd.  
 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

522.000 (N)     

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

     

     

 


