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Inhoud mededeling 

 

De gemeenten in Holland Rijnland werken samen om de jeugdhulp verder te 

transformeren, de kwaliteit te waarborgen en de kosten beheersbaar te houden. Ondanks 

de inspanningen die de afgelopen jaren al zijn gedaan, zien we dat de druk op de 

financiën van het jeugdhulpstelsel ook in onze regio nog steeds groot is. Dit is terug te 

zien in de Programmabegrotingen - 1e herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2021 

Holland Rijnland, de Programmabegroting Jeugdhulp 2022 Holland Rijnland en de 

Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2023-2026 Holland Rijnland - waar het PHO Maatschappij 

van 19 mei jl. mee heeft ingestemd.  

 

In februari 2021 bent u (per brief) geïnformeerd over de prognose Jeugdhulp 2021. Deze 

brief bevat een toelichting op de regionale Programmabegrotingen Jeugdhulp 2021, 2022 

en de meerjarenbegroting. De relevante bijlagen met betrekking tot de 

Programmabegrotingen voegen wij toe aan deze brief. U ontvangt uiterlijk in het derde 

kwartaal een raadsvoorstel, waarin wij aan u voorstellen om akkoord te gaan met 

herziende begroting 2021.   

 

Context 

De financiële tekorten op gebied van jeugdhulp in Holland Rijnland sluiten aan bij het 

landelijke beeld. Zo blijkt onder andere uit het AEF rapport dat in december 2020 is 

verschenen. Dit rapport heeft ervoor gezorgd dat er landelijk wordt gesproken over het 

compenseren van gemeenten voor deze tekorten. Als eerste resultaat hiervan wordt in 

2021 incidenteel ruim € 600 miljoen extra beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. In de 

meicirculaire wordt bekend gemaakt hoeveel van deze middelen beschikbaar worden 

gesteld aan de afzonderlijke gemeenten. Mogelijk kunnen deze middelen een rol spelen 

bij het vinden van de lokale dekking voor de herziene Programmabegroting Jeugdhulp 

2021 Holland Rijnland. 

 

Maatregelen/ Taskforce 

Om de verwachte uitgavenstijging terug te dringen werken de gemeenten in Holland 

Rijnland in een Taskforce samen aan een aantal interventies. Deze interventies sluiten 

aan bij het Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin & Bollenstreek en het 

daaruit volgende Regionale Inkoopplan Jeugdhulp. De gemeenten werken nauw samen 

met TWO en de verschillende ‘gemeentelijke Toegangen’, andere toeleiders en aanbieders 

aan het realiseren van de kostenbesparingsmaatregelen die in de zomer van 2020 zijn 



 

 

vastgesteld. Inmiddels is gebleken dat de te verwachten financiële effecten van deze 

interventies tijd nodig hebben en in 2021 nog niet – of slechts beperkt – effect hebben op 

de uitgaven. In de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 zien 

we door inzet van nieuw beleid, kaderstelling, nieuwe producten en nieuwe contracten wel 

dempende financiële effecten ontstaan. 

 

1e herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland 

In oktober 2020 is door TWO Jeugdhulp een voorlopige prognose van de jeugdhulpkosten 

2021 opgesteld. Op basis hiervan werd een geprognotiseerd tekort verwacht van €5,4 

miljoen welke op dat moment nog niet volledig onderbouwd kon worden. In het PHO 

Maatschappij en Jeugd van 16 december 2020 hebben de portefeuillehouders 

daaropvolgend besloten om de begroting voor 2021 vooralsnog niet op te hogen. In de 

afgelopen maanden is door TWO Jeugdhulp Holland gewerkt aan het actualiseren en het 

verbeteren van de prognose, zoals was opgesteld in oktober 2021. Daarnaast is inmiddels 

meer bekend over de uitgavenontwikkeling in het laatste kwartaal van 2020 en het 1e 

kwartaal van 2021. Hieruit is naar voren gekomen dat de uitgaven in 2021 naar 

verwachting € 5,7 miljoen hoger liggen dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en is 

vastgesteld in het PHO Maatschappij en Jeugd van 16 december 2020. Voor Hillegom 

betekent dit hogere uitgaven Jeugdhulp van €311.916,- in 2021. Deze hogere uitgaven 

sluiten aan bij het landelijke beeld dat wordt weergegeven in het AEF rapport. Op basis 

van de geactualiseerde prognose 2021 wordt voorgesteld de oorspronkelijke 

Programmabegroting Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland te herzien.  

 

Een deel van de hogere uitgaven in 2021 zijn niet-beïnvloedbare uitgaven op basis van 

landelijke afspraken waaraan in de regio invulling moet worden gegeven. Deze niet-

beïnvloedbare uitgaven betreffen het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Ook het 

wegvallen van de middelen voor projecten gefinancierd uit het landelijk 

Transformatiefonds 2019-2021 moeten worden opgevangen.  

 

Daarnaast is er met de herziening van de Programmabegroting jeugdhulp 2021 voor 

gekozen om het geprognotiseerde bedrag voor de kosten van de zogenaamde ‘nee-tenzij-

regeling’1 op te nemen in de begroting. In de huidige situatie financieren gemeenten de 

kosten voor de ‘nee-tenzij-regeling’ boven op de begroting. In de nieuwe situatie, met de 

herziene Programmabegroting 2021, is dit in de begroting meegenomen. Dit leidt ertoe 

dat er vooraf budget beschikbaar is in de begroting op basis waarvan jeugdigen die dit 

echt nodig hebben, geholpen kunnen worden. Hierdoor kan aan de voorkant meer 

gestuurd worden op de uitgaven. Ook het administratieve proces wordt hiermee naar de 

voorkant gehaald. Er wordt door gemeenten en TWO een afwegingskader opgesteld om 

ervoor te zorgen dat passende hulp gerealiseerd wordt voor de jeugdigen die niet kunnen 

wachten op jeugdhulp en waarvoor direct jeugdhulp ingezet dient te worden. Hiermee 

investeren we nog meer in realiseren dat de hulp en het bijbehorende budget daar 

terechtkomt waar het echt nodig is. Dit afwegingskader wordt ambtelijk voorbereid en 

afgestemd met een afvaardiging van de regionale portefeuillehouders.   

 

Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 

Als basis voor de begroting 2022 gebruiken we de herziene Programmabegroting 

Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland en de meest recente informatie over de realisatie 2020.2 

                                                
1 Medio 2020 is de nee, tenzij regeling ingevoerd om urgente zorg (niet zijnde crisis) te kunnen laten 

plaatsvinden. De reguliere begroting bood (en biedt) geen ruimte om maximale bestedingsruimten te 
kunnen verhogen, waardoor urgente zorg moest worden uitgesteld. De Nee, tenzij regeling voorkomt 
dit, waarbij per casus wordt beoordeeld of dit binnen de regeling valt en aanvullend wordt 
gefinancierd. 
2 Definitieve realisatiecijfers over 2020 zijn beschikbaar in het PHO van juli 2021 a.s. 



 

 

Met de herziene begroting 2021 als basis ontstaat een begroting voor 2022 die recht doet 

aan de meest reële inschatting van de uitgaven voor jeugdzorg in de regio.  

 

In 2022 en de jaren daarna zal de context voor de uitgaven jeugdhulp dynamisch blijven. 

Niet alleen vanwege de doorloop van Covid-19 effecten, maar ook vanwege de start van 

de nieuwe gemeentelijke Toegangen in de Leidse Regio en de Regio Duin en Bollenstreek 

in de loop van 2021 en de start van de nieuwe inkoop per 1 januari 2022.  

 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders per 1 

januari 2022 verwachten we een belangrijk effect voor de inhoudelijke transformatie en 

het beheersen van de kosten. Onder andere door de nieuwe indeling in zeven segmenten 

verwachten we de beweging van zware naar lichte zorg beter te kunnen realiseren en 

verwachten we bovendien strakker te kunnen sturen op de bestedingsruimtes van 

aanbieders. Per segment werken gemeenten en aanbieders samen aan de inhoudelijke 

transformatie en de beheersbaarheid van de uitgaven. Onderdeel hiervan is ook sturing 

op wat wel en niet tot jeugdhulp behoort en welke financieringsbron aangewend moet 

worden. Dit in combinatie met de beweging, waarbij gemeenten meer zelf regie nemen en 

op ambtelijk en bestuurlijk niveau het accountmanagement met de jeugdhulpaanbieders 

voeren, leidt naar verwachting tot een positief financieel effect in de meerjarenbegroting.  

 

In het eerste jaar van de nieuwe inkoop (2022) zal dit financiële effect naar verwachting 

nog beperkt zijn. Er zijn dan investeringen nodig om de transformatie te versnellen en de 

beweging in gang te zetten die wij voor ogen hebben. Dat vereist ook betere sturing op 

budgetten van aanbieders (contractmanagement) en de mogelijkheid om te schuiven 

tussen de segmenten. Sneller afschalen en als het kan direct de juiste hulp bieden: zware 

hulp waar nodig en lichte hulp waar mogelijk.  

Het wegvallen van het transformatiebudget leidt tot extra uitgaven in de 

Programmabegrotingen van 2022 en verder. Dit vraagt investeringen om in de komende 

jaren tot een zichtbaar financieel effect te komen. Dit is dan ook terug te zien in de 

meerjarenbegroting.  

 

Huidige wachtlijsten en cliëntenstops 

De voorliggende Programmabegrotingen geven een zo realistisch mogelijk beeld van de 

huidige situatie en de verwachte situatie voor de komende jaren. Een onzekere factor 

hierin is het verloop en de effecten van de (huidige) wachtlijsten en cliëntenstops. Om de 

vraag naar jeugdhulp volledig in beeld te krijgen en het effect van wachtlijsten op het 

gehele zorglandschap in kaart te brengen, hebben de portefeuillehouders tijdens het PHO 

Maatschappij en Jeugd op 19 mei jl. besloten tot het uitvoeren van een onderzoek en het 

maken van een analyse van de huidige wachtlijstproblematiek. Wanneer hierover meer 

bekend is, wordt u geïnformeerd.   

 

Tot slot 

Het financiële tekort op jeugdhulp is ook in Holland Rijnland groot en drukt op de lokale 

begrotingen. We voelen ons gesteund door het besluit van het Rijk om gemeenten 

incidenteel te compenseren en we kijken uit naar een meer structurele oplossing.  

Binnen onze regio doen we wat we kunnen. We hebben een goede beweging in gang 

gezet. We zijn trots op ons zorglandschap en de samenwerking met gemeenten binnen en 

buiten onze regio. We zien en benutten met onze partners mogelijkheden voor 

verbetering zodat passende jeugdhulp beschikbaar blijft voor wie het echt nodig heeft en 

kinderen opgroeien in een vertrouwde omgeving en hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Op deze informerende brief volgt uiterlijk in het derde kwartaal een raadsvoorstel over de 

herziende begroting 2021.   
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Bijlage 1 - Programmabegroting Jeugdhulp 2021V2 HR - per gemeente vPHO20210519

 A  B 

 2021 v1.0  2021 v2.0 

 Alphen a/d Rijn  Hillegom 
 Kaag en 

Braassem 
 Katwijk  Leiden  Leiderdorp   Lisse  Nieuwkoop  Noordwijk  Oegstgeest  Teylingen  Zoeterwoude  

Jeugd- en gezinsteam  

Jeugd- en gezinsteam 7.402.980                        7.402.980                        -                         448.278               -                       1.339.954              2.519.065                   386.004               399.019               395.328               716.154               373.143               697.368               128.668               

JGT in COA 48.938                             48.938                             48.938                   

Compensatie VO (resulteert in meer/minder bijdrage) 3.743                               3.743                               -13.604                 6.531                   17.348                 5.027                     -34.768                       5.700                   74                         18.745                 1.197                   -19.033                8.679                   7.848                   

Totaal Jeugd- en gezinsteam 7.455.661                        7.455.661                        -13.604                 454.809               17.348                 1.393.919             2.484.298                  391.703               399.093               414.073               717.351               354.110               706.047               136.516               

Regionale Jeugdhulp  

Regionale jeugdhulp 57.936.542                      58.938.927                      -                         3.328.494            -                       11.655.975           17.336.568                3.494.982            3.059.439            4.380.938            5.208.971            3.899.664            5.540.645            1.033.249            

Landelijk transitie arrangement 959.587                           1.600.000                        -                         90.358                 -                       316.422                 470.631                      94.877                 83.054                 118.928               141.407               105.863               150.410               28.049                 

Expertteam (zorginhoudelijk) 2.008.018                        3.585.018                        -                         202.459               -                       708.986                 1.054.514                   212.586               186.093               266.475               316.841               237.201               337.015               62.848                 

Expertteam (organisatie) 42.648                             13.787                             -                         779                      -                       2.727                     4.055                          818                      716                      1.025                   1.218                   912                      1.296                   242                      

Crisisdienst Rivierduinen -                                   25.000                             -                         1.412                   -                       4.944                     7.354                          1.482                   1.298                   1.858                   2.209                   1.654                   2.350                   438                      

Gesloten jeugdhulp 3.944.970                        3.944.970                        1.307.244             45.447                 170.865               596.783                 286.025                      50.379                 317.878               156.067               86.244                 118.373               775.314               34.351                 

Toeleiding gesloten jeugdhulp (organisatie) 138.607                           137.594                           45.595                   1.585                   5.960                   20.815                   9.976                          1.757                   11.087                 5.443                   3.008                   4.129                   27.042                 1.198                   

Verplichte vergoeding Huisvestingslasten gesloten JH -                                   261.766                           86.741                   3.016                   11.338                 39.599                   18.979                        3.343                   21.093                 10.356                 5.723                   7.855                   51.445                 2.279                   

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 9.609.278                        9.455.578                        2.463.486             361.348               475.653               1.386.005              2.196.266                   418.932               323.566               464.604               363.187               358.981               524.791               118.759               

Doorbraakaanpak GI’s -                                   -                         -                       -                       -                         -                              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                                   

Doorloop Nee, tenzij 2020 675.783                           -                         38.164                 -                       133.645                 198.778                      40.073                 35.079                 50.231                 59.725                 44.713                 63.528                 11.847                 

Nee, tenzij regeling 2021 1.358.007                        -                         76.692                 -                       268.564                 399.451                      80.528                 70.492                 100.941               120.020               89.852                 127.662               23.807                 

-                                   

Doorloop Transformatiefonds projecten 324.312                           -                         18.315                 -                       64.137                   95.395                        19.231                 16.835                 24.106                 28.662                 21.458                 30.487                 5.685                   

Totale regionale jeugdhulp 74.639.650                      80.320.741                      3.903.065             4.168.067            663.816               15.198.602           22.077.991                4.418.988            4.126.630            5.580.973            6.337.215            4.890.654            7.631.986            1.322.754            

Corona omzet garantie P.M. -                         -                       -                       -                         -                              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Corona meerkosten P.M. -                         -                       -                       -                         -                              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Totaal kosten Corona -                                   -                         -                       -                       -                         -                              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Totaal kosten regionale inkoop jeugdhulp 82.095.312                      87.776.403                      3.889.461             4.622.876            681.164               16.592.521           24.562.289                4.810.692            4.525.723            5.995.046            7.054.565            5.244.764            8.338.033            1.459.270            

Begroting 2021 versie 1 82.095.312                      3.843.099             4.310.960            677.602               15.473.262           22.939.510                4.483.640            4.220.630            5.577.963            6.562.140            4.873.972            7.771.321            1.361.212            

Jeugdhulp in COA P.M. P.M.

Begroting 2021 versie 2 87.776.403                      3.889.461             4.622.876            681.164               16.592.521           24.562.289                4.810.692            4.525.723            5.995.046            7.054.565            5.244.764            8.338.033            1.459.270            

Verschil tussen versie 1 en versie 2 -5.681.091                      -46.362                 -311.916              -3.562                  -1.119.258            -1.622.779                 -327.052              -305.092              -417.083              -492.426              -370.792              -566.712              -98.058                

Baten jeugdhulp

Jeugdhulp 80.007.228                      85.688.320                      3.889.461             4.502.336            681.164               16.222.284           23.827.821                4.738.152            4.411.744            5.886.236            6.836.945            5.135.954            8.133.223            1.423.000            

Inbreng gemeenten inkoop Kwadraad en MEE 2.088.083                        2.088.083                        -                         120.540               -                       370.237                 734.468                      72.540                 113.978               108.810               217.620               108.810               204.810               36.270                 

Totaal baten 82.095.312                      87.776.403                      3.889.461             4.622.876            681.164               16.592.521           24.562.289                4.810.692            4.525.723            5.995.046            7.054.565            5.244.764            8.338.033            1.459.270            

Verdeelsleutels 2021 JGT Voorlopig: realisatie 2021 is def. sleutel 6,06% 18,10% 34,03% 5,21% 5,39% 5,34% 9,67% 5,04% 9,42% 1,74%

Jeugdhulp Voorlopig: realisatie 2019 5,65% 19,78% 29,41% 5,93% 5,19% 7,43% 8,84% 6,62% 9,40% 1,75%

Gesloten jeugdhulp Voorlopig: realisatie 2019 33,14% 1,15% 4,33% 15,13% 7,25% 1,28% 8,06% 3,96% 2,19% 3,00% 19,65% 0,87%

JB/JR Voorlopig: realisatie 2019 26,05% 3,82% 5,03% 14,66% 23,23% 4,43% 3,42% 4,91% 3,84% 3,80% 5,55% 1,26%

TWO Voorlopig: realisatie 2019 4,88% 5,33% 0,68% 18,68% 27,78% 5,60% 4,90% 7,02% 8,35% 6,25% 8,88% 1,66%

NB 1. Voor 2021 begroten we € 7,5 miljoen voor de inzet van JGT’s omdat het hier een half jaar betreft. Vanaf 1 juli 2021 beskostigen de gemeenten de nieuwe toegang rechtstreeks. Hiermee vindt er een verschuiving van het begrote bedrag plaats van regionaal niveau naar lokaal niveau. Hierdoor is ook de inbreng Kwadraad/Mee gehalveerd.
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1 Inleiding 
 

In december 2020 heeft het PHO besloten de begroting 2021 vooralsnog niet te verhogen en 

eerst te zien hoe het eerste kwartaal van 2021 zich ontwikkelt.  

 

Eind december 2020 verscheen ook het langverwachte onderzoeksrapport van AEF over de 

structurele tekorten jeugdhulp bij gemeenten dat in opdracht van het Rijk en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) is gemaakt. Het rapport bevestigt dat gemeenten sinds de de-

centralisatie van de jeugdzorg structureel te weinig middelen van het krijgen om de jeugdhulpta-

ken uit te voeren. Dit is een belangrijke mijlpaal in de jarenlange lobby die de regiogemeenten 

en de VNG voeren. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 landelijk zo’n € 1,7 miljard 

meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. Het rapport is voor gemeen-

ten in Holland Rijnland een bevestiging van de toenemende financiële problemen die ze in de 

afgelopen jaren ondervonden. De tekorten op de jeugdhulp hebben ervoor gezorgd dat de fi-

nanciële situatie van gemeenten verder onder druk is komen te staan. In het rapport staan geen 

grote, onverwachte zaken. Tegelijkertijd is het voor het eerst dat zo’n totaalbeeld is geschetst 

waarin stevige conclusies worden getrokken en onderbouwd. De uitkomsten van het onderzoek 

maken inzichtelijk dat de ontwikkeling van de uitgaven niet houdbaar is.  

 

In Holland Rijnland zien we dat de hulp aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben stokt. 

We zitten in het eerste kwartaal van 2021 in een financiële impasse. Onlangs luidden de coöpe-

ratie jeugd- en gezinsteam en de Rechtbank van Den Haag hierover de noodklok.  

 

TWO Jeugdhulp heeft in opdracht van de gemeenten scherp gehandhaafd op de maximale be-

stedingsruimten van aanbieders. In de praktijk betekent dit dat het aantal cliëntenstops bij aan-

bieders die hun maximale bestedingsruimte hebben gebruikt in rap tempo toenemen, waardoor 

kinderen niet in zorg genomen worden. Een uiterste uitwijkmogelijkheid is de Nee Tenzij-rege-

ling (bijlage 2).  Jeugdigen die een lichtere vorm van jeugdhulp nodig hebben komen niet in 

aanmerking voor de Nee, tenzij-regeling. Dat betekent dat deze jeugdigen steeds vaker jeugd-

hulp ontberen. Gemeenten en TWO Jeugdhulp hebben geen inzicht in deze groep jeugdigen. 

De vraag is hoe deze jeugdigen zich ontwikkelen, zonder de benodigde jeugdhulp en wat bete-

kent dat voor de toekomst? Lost de hulpvraag van deze jeugdigen vanzelf op of wordt de hulp-

vraag van deze jeugdigen juist groter? De huidige situatie van het zorglandschap is verontrus-

tend en kan tot langdurige effecten leiden. Geld erbij is helaas onvermijdelijk. 

 

De acute problematiek in de jeugdhulp, deels het gevolg van de corona-pandemie, en de finan-

ciële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun inwoners. Op 22 april 

werd bekend dat het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen be-

schikbaar te stellen van € 613 miljoen (landelijk). De tegemoetkoming van het kabinet biedt ge-

meenten in deze acute situatie verlichting.  

Het biedt echter nog niet de noodzakelijke oplossing voor de structurele financiële problemen 

en het is geen antwoord op de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om tot een goed functio-

nerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen. 
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Hierover loopt momenteel een arbitrageprocedure die een semi-bindend karakter kent. De arbi-

tragecommissie doet hier in mei een uitspraak over. Die uitspraak is essentieel om snel te ko-

men tot een oplossing op inhoud en financiën vanaf 2022. Wanneer niet snel een oplossing 

komt voor het volgende en de komende jaren zullen gemeenten genoodzaakt zijn tot forse be-

zuinigingen. 

• Het incidentele geld wordt beschikbaar gesteld voor de tijdelijke uitbreiding van de    

(ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ, zodat aan de grote zorgvraag - 

mede als gevolg van corona- tegemoet gekomen wordt (specifieke uitkering € 50 mil-

joen). Het doel van deze extra middelen sluit aan bij de knelpunten in deze begroting. 

  

• Daarnaast komt meer inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden 

van hoog-specialistische jeugdzorg. Dit gebeurt op basis van goede data zodat kwets-

bare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit vraagt ook om een goede sa-

menwerking met zorgaanbieders (algemene uitkering in gemeentefonds € 255 miljoen). 

Het doel van deze extra middelen sluit aan bij de knelpunten in deze begroting. 

  

• Ook wordt een aantal andere specifieke knelpunten aangepakt, zoals de vereenvoudi-

ging jeugdbeschermingsketen, de ombouw van separatiecellen en het verkleinen van 

woongroepen bij 3 milieuvoorzieningen. Hierbij wordt bezien of de middelen kunnen 

worden toegevoegd aan bestaande specifieke uitkeringen (€ 70 miljoen). Het doel van 

deze extra middelen sluit aan bij de knelpunten in deze begroting. 

 

• Een bedrag van € 238 miljoen wordt verstrekt voor overige problematiek, zoals de con-

sultatiefunctie en het inrichten van de POH-jeugd GGZ in gemeenten (via het gemeen-

tefonds). Het doel van deze extra middelen sluit indirect aan bij de knelpunten in deze 

begroting. 

 

Het aandeel van de gemeenten in Holland Rijnland in het bedrag van € 613 miljoen bedraagt 

naar verwachting ongeveer 2% (eerste indicatie).   
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2 Financieel beeld: voorlopige realisatie 2020 en prognose 
2021  

2.1 Inleiding 
In december 2020 is het PHO geïnformeerd over de prognose 2021. Deze prognose liet het vol-

gende beeld zien: 

 

Vastgestelde begroting 2021 (v1) € 82.095.312 

Prognose 2021 (december 2020) € 87.528.088 

Benodigde verhoging 2021 (december 2020) € 5.432.776 

Benodigde verhoging 2021 (april 2021) € 5.681.091 

 

Het ambtelijk voorstel was in december om de begroting met € 4.2 miljoen te verhogen tot een 

bedrag van € 78.8 miljoen. Dit tegen de achtergrond dat ingezette bezuiningingsmaatregelen 

zich gaan uitbetalen en zullen leiden tot een lagere prognose dan € 5,4 miljoen. Het PHO be-

sloot uiteindelijk de begroting 2021 in december 2020 niet te verhogen en de Nee Tenzij-rege-

ling in stand te houden. 

 

TWO Jeugdhulp heeft in het eerste kwartaal 2021 gestuurd op deze opdracht. De maximale be-

stedingsruimten van aanbieders zijn niet verhoogd, zo nodig zijn cliëntenstops afgekondigd. Op 

dit moment van schrijven hebben 35 aanbieders een cliëntenstop.  Aan deze aanbieders en 

toeleiders is gecommuniceerd dat noodzakelijke zorg alleen ingezet kan worden na instemming 

van de gemeenten (Nee Tenzij). Sommige aanbieders zonder cliëntenstop hanteren het prin-

cipe instroom=uitstroom. Dat betekent dat pas een jeugdige van de lange wachtlijst wordt ge-

holpen als een andere jeugdige uitstroomt. Aanbieders mijden op deze manier financiële ri-

sico’s, omdat zij weten dat eventuele overproductie niet wordt vergoed. 

 

De geactualiseerde prognose (april 2021) laat zien dat een verhoging van de begroting nodig is 

van € 5.681.091. In de volgende hoofdstukken wordt dit nader toegelicht. Eerst blikken we even 

terug op de (voorlopige) realisatiecijfers 2020. 

2.2 Voorlopige realisatie 2020 
De voorlopige eindverantwoording 2020 laat zien dat bij aanbieders meer kinderen in zorg zijn 

genomen dan dat de gemeenten betalen. De eventuele kosten van kinderen op de wachtlijst 

zijn hier financieel niet in meegenomen. Er is dus sprake van overproductie op aanbieders ni-

veau die TWO Jeugdhulp niet betaalt omdat contractueel de maximale bestedingsruimten (bud-

getplafonds) strikt worden gehandhaafd. Dit gebeurt nu ook in situaties waarin overproductie 

van aanbieders inhoudelijk goed te onderbouwen is: denk aan jeugdigen met suïcideneigingen, 

kinderen met een handicap of toenemende crisissen bij jongeren als gevolg van corona. We 

zien dat aanbieders deze kinderen niet (kunnen) weigeren, ondanks het gegeven dat TWO 

Jeugdhulp de overproductie niet betaalt. Dit zorgt voor frictie met aanbieders. Aanbieders spre-

ken gemeenten ook aan op hun zorgplicht voor deze kinderen.  
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Onderstaand overzicht laat zien dat het bedrag van niet betaalde overproductie zien over de ja-
ren heen. 
 

Ontwikkeling (niet betaalde) overproductie (peildatum 
april 2021) 

2015 onbekend 

2016 € 1.727.873 

2017 € 1.115.000 

2018 € 770.000 

2019 € 680.000 

2020  € 611.793* 

* Met daarbij de kanttekening dat sommige aanbieders alleen tot de maximale bestedingsruimte factureren waardoor 

eventuele overproductie niet zichtbaar wordt. De werkelijke niet betaalde overproductie ligt dus hoger. 

 

Niet betaalde overproductie raakt de financiële positie van aanbieders en vormt daarmee ook 

een risico voor de regio. Deze overproductie laat enerzijds zien dat de begroting niet toereikend 

is en anderzijds aanbieders hun interne (financiële) monitoring en sturing nog onvoldoende op 

orde hebben of dat het moeilijk is hierop te sturen in zo een onzekere tijd. Wachtlijsten in de 

jeugdhulp zijn van alle tijden. Ditzelfde geldt ook voor overproductie van aanbieders. Dit laatste 

kan gunstig zijn voor gemeenten. Keerzijde is echter dat er een reëel risico bestaat dat dit op 

termijn nadelige gevolgen heeft voor de financiële positie van aanbieders en het zorglandschap, 

bijvoorbeeld dat aanbieders failliet gaan, zich terugtrekken uit onze regio of niet kunnen groeien 

terwijl er wel vraag is.  

 

De niet betaalde overproductie 2020 vormt ook een knelpunt voor 2021. Er is immers sprake 

van extra kinderen waarvan de zorg doorloopt van 2020 naar 2021, terwijl hier geen dekking 

voor is binnen de begroting 2021. Dat betekent dat de kosten voor deze kinderen zoveel moge-

lijk binnen de budgetplafonds 2021 moeten worden opgevangen. Gevolg hiervan is dat in 2021 

nauwelijks ruimte is voor nieuwe instroom en we het nieuwe jaar zijn gestart met cliëntenstops 

en verder oplopende wachtlijsten. Daarnaast merkt TWO dat aanbieders voorzichtiger worden 

in het aannamebeleid van jeugdigen en het geven van prognoses om zo te voorkomen dat aan 

het einde van het jaar ingezette zorg niet gefinancierd wordt.  

 

Naast overproductie laat de voorlopige realisatie 2020 bij enkele aanbieders ook onderbeste-

ding zien ten opzichte van de vorig jaar afgegeven prognose over 2020. Dit heeft te maken met 

verminderde inzet als gevolg van corona en mogelijk ook met het ongewenste effect dat aanbie-

ders gedurende het jaar hun budget veilig willen stellen door in eerste instantie ruimere progno-

ses in relatie tot hun bestedingsruimte af te geven. Pas bij de verantwoording wordt dan zicht-

baar dat er onderbesteding is die ingezet had kunnen worden bij aanbieders met cliëntenstops. 

TWO heeft een eigen prognosemodel ontwikkeld om onderbesteding eerder in beeld te krijgen 

op basis van eigen data, zodat gedurende het jaar budget verschoven kan worden naar aanbie-

ders die dit nodig hebben. Over het geheel genomen komt de realisatie 2020 waarschijnlijk iets 

lager uit dan de vastgestelde begroting 2020. Dit heeft ook te maken met het incidentele voor-

deel van het vrijvallen van de voorziening. 
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2.3 Geactualiseerde prognose 2021/herziene begroting 2021 

Zoals in paragraaf 2.1 aangegeven liet de prognose in december 2020 een tekort zien van € 5,4 

miljoen. Inmiddels is scherper zicht op een aantal ontwikkelingen die maken dat we de geactua-

liseerd prognose in de vorm van een herziene begroting voorleggen aan het PHO. De herziene 

begroting is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: 

 

• Nee Tenzij regeling 2021  

De Nee Tenzij regeling 2021 vertegenwoordigt in het eerste kwartaal al een bedrag van 

€ 1,4 miljoen voor de inzet bij zeer urgente casussen. Als we dit bedrag prognosticeren 

over het hele jaar bedraagt de Nee Tenzij regeling € 3,4 miljoen. Voorgesteld wordt om 

de geprognosticeerde € 2 miljoen voor Q 2, Q3 en Q4 niet via de Nee Tenzij regeling te 

laten verlopen, maar toe te voegen aan de begroting (post regionale jeugdhulp). Hier-

mee vergroten we de sturingsmogelijkheid aan de voorkant (via bestedingsruimte bin-

nen de begroting) en verlaagd de administratieve last bij toeleiding, gemeenten, aanbie-

ders en TWO. Dit vraagt echter om een verhoging van € 2 miljoen. 

  

Nee, tenzij regeling 2021  aanvragen 1e kwartaal                           € 1.358.007  

Nee, tenzij regeling 2021  Prognose 2e kwartaal                            € 1.018.505  

Nee, tenzij regeling 2021  Prognose 3e kwartaal                              € 679.003  

Nee, tenzij regeling 2021  Prognose 4e kwartaal                              € 339.501  

Nee, tenzij regeling 2021                             € 3.395.018  

 

• Incidentiele middelen transformatiefonds vervallen 

In het kader van het Transformatiefonds zijn de afgelopen jaren diverse projecten en 

pilots opgestart. Het Transformatiefonds is nagenoeg leeg. Dit betekent dat de inciden-

tele financiering van een aantal projecten in 2021 dreigt weg te vallen. Om ervoor te 

zorgen dat de projecten in 2021 nog doorgang kunnen vinden is € 227.522 nodig. Dit 

bedrag was in december nog niet voorzien en komt er dus extra bij. 

 

• Kosten LTA en Expertteam stijgen 

Vorig jaar is toegelicht dat de sturing op LTA en Expertteam beperkt is en we op deze 

posten ook een waterbedeffect zien doordat deze toegangswegen tot zorg mogelijk 

worden bewandeld om de wachtlijsten te omzeilen. 

   

• Onderbesteding 

In paragraaf 2.2 is de onderbesteding bij sommige aanbieders toegelicht. Hiervoor corri-

geren we de post regionale jeugdhulp met 2%. Dat betekent dat we de herziene begro-

ting iets lager stellen vanwege eventuele onderbesteding bij aanbieders. 

 

Over het geheel genomen vraagt de herziene begroting 2021 (v2) een verhoging ten opzichte 

van de vastgestelde begroting 2021 (v1) van € 5,7 miljoen. In het volgende hoofdstuk worden 

de begrotingsposten toegelicht. Deze toelichting sluit af met een hoofdstuk over relevante ont-

wikkelingen. 
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3 Toelichting op de begrotingsposten 
 

In dit hoofdstuk betreffen de bedragen ‘begroot’ die vastgestelde begroting 2021 (v1). De bedra-

gen ‘herziene begroting’ betreft de herziening van de begroting (v2), dus het voorstel dat nu 

voor ligt.   

 

3.1 Regionale jeugdhulp 

Begroot: € 57.936.542 Herziene begroting: € 58.938.927  

De Nee Tenzij regeling 2021 vertegenwoordigt in het eerste kwartaal al een bedrag van € 1,4 

miljoen voor de inzet bij zeer urgente casussen. Als we dit bedrag prognosticeren over het hele 

jaar bedraagt de Nee Tenzij regeling € 3,4 miljoen. Voorgesteld wordt om de geprognosticeerde 

€ 2 miljoen voor Q 2, Q3 en Q4 niet via de regeling te laten verlopen, maar toe te voegen aan 

de begroting (post regionale jeugdhulp). Hiermee vergroten we de sturingsmogelijkheid aan de 

voorkant (via bestedingsruimte binnen de begroting). Dit vraagt dus om een verhoging van € 2 

miljoen. Om de knellende situatie in de regio enigszins te verlichten.  

 

3.2 LTA-zorg 

Begroot: € 959.587, Herziene begroting: € 1.600.000   

Gemeenten hebben in december 2020 niet ingestemd met een verhoging voor het LTA.  

Het bedrag voor de LTA-zorg is nu in de herziene begroting 2021 geactualiseerd op basis van 

de gegevens die nu beschikbaar zijn en op basis van historie. Dit laat een noodzakelijke opho-

ging van € 640.413 zien: in 2020 is dit bedrag boven de € 2.000.000 uitgekomen. Kijkende naar 

de aangevraagde zorg, mogelijke nieuwe aanvragen in 2021 en rekening houdend met een % 

welke achteraf niet gefactureerd wordt, is het geprognotiseerde bedrag nu € 1.600.000.  

Vanwege de beperkte sturing op LTA-zorg kan het begrote bedrag in 2021 nog verder stijgen 

(bijv. als gevolg van corona, uitgestelde zorg, de wachtlijsten etc).  

 

3.3 Expertteam (zorginhoudelijk) 

Begroot: € 2.008.018, Herziene begroting: € 3.585.018  

Gemeenten stelden voor 2020 incidenteel € 800.000 beschikbaar voor het Expertteam. Ge-

meenten hebben in december 2020 niet ingestemd met een verhoging voor het Expertteam 

voor 2021. Het bedrag voor het Expertteam is nu in de herziene begroting 2021 geactualiseerd 

op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn en op basis van historie. We zien dat de kos-

ten in 2021 verder zijn gestegen. Rekening houdend met de zorg die in 2020 is toegekend en 

waarvan de kosten doorlopen in 2021, de daadwerkelijke instroom in het eerste kwartaal 2021 

en de verwachtte instroom op basis van historie, komt de prognose 2021 ook weer hoger uit. 

De verwachting is nu dat deze uitkomt op € 3.585.018. Daarbij is rekening gehouden met een 

daadwerkelijke realisatie (en dus facturatie) van 77%. Het financiële effect van het bezuinigings-

voorstel om de toestroom tot het Expertteam te beperken, is nog onbekend en derhalve niet 

verwerkt in deze prognose 2021.   

 

3.4 Expertteam (organisatie) 

Begroot: € 42.648, Herziene begroting: € 13.787    

Bij nadere bestudering van de afspraken met Jeugdbescherming West bleek dat in de begroting 

een te hoog bedrag was opgenomen. Dit is in de herziene begroting naar beneden bijgesteld. 
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3.5 Crisisdienst Rivierduinen 

Begroting: € 25.000 Herziene begroting: € 25.000 

Met Rivierduinen zijn in het verleden contractafspraken gemaakt over de inzet voor de crisis-

dienst in de regio Holland Rijnland voor alle 12 gemeenten. Deze crisisdienst is gesitueerd bij 

Rivierduinen en betreft de ontvangst, eerste triage en inschakeling van noodzakelijke crisishulp 

na toeleiding van cliënten. Deze financiering van de inzet maakt onderdeel uit van de contract-

afspraken, maar maakt geen onderdeel uit van de Inkoop 2022. In de begroting 2021 waren 

deze middelen onvoldoende zichtbaar. Voor de helderheid zijn deze middelen nu (apart) inzich-

telijk gemaakt. In 2020 betrof het hier een financiële vergoeding van € 18.200. Gezien de lande-

lijke signalen dat de crisissen bij jongeren toenemen, is nu voor 2021 een hoger bedrag toege-

voegd aan de herziene begroting 2021: € 25.000. Hierdoor kan financieel rekening gehouden 

worden met een stijging van 20 casussen. 

 

3.6 Gesloten jeugdhulp  

Begroot € 3.944.970, Herziene begroting € 3.944.970   

Dit bedrag is ongewijzigd. 

 

3.7 Toeleiding gesloten jeugdhulp (organisatie) 

Begroot € 138.607, Herziene begroting € 137.594   

Dit bedrag is nagenoeg ongewijzigd. 

 

3.8 Verplichte vergoeding Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp  

Begroot € 0, Herziene begroting € 261.766    

In het PHO van december 2020 is besloten de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de 

gesloten jeugdhulp op te nemen in de begroting. Gemeenten dienen conform landelijke afspra-

ken vanaf 2021 in hun tarieven voor JeugdzorgPlus ook de vastgestelde NHC op te nemen. Het 

is belangrijk dat alle gemeenten dit doen, omdat het gaat om feitelijke kosten die alle aanbie-

ders maken. De instellingen hebben de afgelopen jaren toegewerkt naar een situatie waarin zij 

hun huisvestingslasten kunnen financieren op basis van deze normatieve huisvestingsvergoe-

ding. Het betreft hier dus een verplicht vergoeding van gemeenten aan aanbieders van gesloten 

jeugdhulp. Gemeenten hebben hiervoor extra middelen gekregen van het Rijk.  

 

3.9 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering  

Begroot € 9.609.278, Herziene begroting € 9.455.578    

Dit bedrag is in de prognose bijgesteld omdat bij de gecertificeerde instellingen minder inzet 

noodzakelijk is dan verwacht. 

 

3.10 Doorbraakaanpak GI’s  

Begroot € 0, Herziene begroting P.M.   

Momenteel wordt gewerkt aan de doorbraakaanpak GI’s. Zoals het er nu naar uitziet gaat het 

om 72 kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel die langer dan 3 maanden op passende 

zorg wachten. De kosten van de doorbraakaanpak kunnen nog niet financieel vertaald worden. 

Daarom is hier nog geen rekening mee gehouden in de herziene begroting. Het betreft hier ech-

ter wel kosten die onvermijdelijk zijn, waardoor de begroting als gevolg van de doorbraakaan-

pak mogelijk overschreden wordt. 
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3.11 Doorloop Nee tenzij regeling 2020 

Begroting: € 0, Herziene begroting: maximaal € 675.000 

Op peildatum 15 april 2021 vertegenwoordigen de toegekende Nee tenzij aanvragen uit 2020 

met een financiële doorloop naar 2021 maximaal € 675.000.  

In 2020 is gebleken dat 25% van de aangevraagde Nee, tenzij-zorg daadwerkelijk een bijbeta-

ling aan de jeugdhulpaanbieders noodzakelijk maakte. De rest van de kosten konden onderge-

bracht worden in de maximale bestedingsruimten van de jeugdhulpaanbieders of werden in de 

praktijk niet gerealiseerd. Er is voor de herziene begroting besloten het maximale bedrag op te 

nemen in de begroting omdat de verwachting is dat deze kosten betaald moeten worden omdat 

éérst de kosten voor de Nee, tenzij-aanvragen 2021 “voorgaan” in de maximale bestedings-

ruimte 2021. Immers, ook deze kosten moeten zoveel mogelijk in deze maximale bestedings-

ruimten opgevangen worden.  

 

3.12 Nee tenzij regeling 2021 

Begroot: € 0, Herziening begroting: € 1.241.950 (Stand toegekende aanvragen per 7 april) 

Voor 2021 zijn op dit moment (peildatum 15 april 2021) 54 aanvragen voor de Nee Tenzij rege-

ling gedaan. Een deel hiervan is nog in behandeling (19), een deel is reeds verwerkt (33). 2 

aanvragen zijn later ingetrokken en komen te vervallen.  

  

In de offertes voor de Nee Tenzij worden de geschatte in te zetten uren opgegeven voor de be-

nodigde producten. Dit levert een maximumbedrag op wat kan worden ingezet binnen de casus. 

Voor 2021 zijn de huidige geschatte kosten € 1.358.007. Het betreft hier de aanvragen tot 15 

april.  

  

De daadwerkelijke kosten van de aanvragen vallen, naar alle waarschijnlijkheid lager uit. Er is 

vrijwel altijd een verschil tussen de waarde van inschatting aan de voorkant en de daadwerke-

lijke uitnutting en facturatie achteraf. Dit effect zien we ook over 2020. Daarbij geldt wel dat bo-

venstaand bedrag wel volledig benut zou kunnen worden en hier wel degelijk rekening mee 

moet worden gehouden. Tevens geldt dat dit de aanvragen zijn tot 15 april en meer aanvragen 

kunnen volgen in 2021.  

 

De Nee Tenzij regeling is ingezet als noodmaatregel om grip te houden op de kosten. In de 

praktijk zien we als gevolg van de Nee Tenzij regeling een grote administratieve belasting bij 

toeleiders, gemeenten, aanbieders en TWO. Bovendien leidt dit tot vertraging bij de inzet van 

urgente en noodzakelijke zorg. Voorstel is dan ook om de Nee Tenzij regeling in 2021 uit te fa-

seren door daarvoor de begrotingspost regionale jeugdhulp te verhogen. Als gemeenten hiertoe 

niet besluiten, blijft de Nee, tenzij-regeling in stand en financieren de gemeenten de kosten van 

deze ingezette zorg achteraf.  

 

Aan aanbieders is een toezegging gedaan de kosten in 2021 te financieren. In de herziene be-

groting 2021 zijn de (doorberekening van) kosten van de Nee tenzij regeling toegevoegd als fi-

nanciële verplichting van gemeenten. Hiermee wordt inzichtelijk hoe hoog deze kosten op dit 

moment zijn. Hier is geen rekening gehouden met aanvragen na 1 april. Het is te verwachten 

dat, gezien de cliëntenstops bij aanbieders, in het laatste kwartaal van 2021 nog meer aanvra-

gen zullen komen waarbij de financiële verplichtingen niet passen in de (herziene) begroting 

2021.  

  



11 
 

3.13 Financiering Transformatiefonds 
Verschuiving Transformatiefonds naar Herziene begroting 2021: € 324.312 
Vanuit Tijdelijk Fonds en Transformatiefonds lopen diverse pilots waarbij jeugdhulp op of rond 

school is ingezet. Omdat segment 5 Onderwijs per september 2021 zou starten, is financiering 

voor deze pilots tot september 2021. De ingangsdatum van segment onderwijs is gelijk getrok-

ken met de ingangsdatum van de andere segmenten, op 1 januari 2022. Hierdoor is een finan-

cieringsvraagstuk ontstaan voor de periode september tot en met december 2021. Om deze pi-

lots voort te zetten tot en met december is de volgende financiële dekking nodig. In het  Trans-

formatiefonds zijn hier geen middelen voor beschikbaar.  

 
  

MBO Windracht 4                              € 19.755 

Bovenschoolse voorziening        € 26.667 

KTS  € 20.000 

PI de Brug € 130.000 

Educatief Therapeut op de fiets              € 127.890 

Totaal € 324.312 

3.14  Corona omzetgarantie en meerkosten  

Begroting: € - Herziene begroting: P.M. 

TWO Jeugdhulp heeft op verzoek van de gemeenten en op basis van de landelijke afspraken in 

2020 twee coronaconvenanten opgesteld. Door een of beide van deze convenanten te onderte-

kenen konden aanbieders aanspraak maken op twee financiële regelingen: 

• regeling omzetgarantie (Convenant 1 die loopt tot 1 juli); 

• regeling meerkosten (Convenant 2 die loopt tot 31 december).  

 

Ook voor 2021 is voor aanbieders een derde convenant opgesteld. Dit convenant wordt opge-

steld middels de richtlijnen van de VNG voor de meerkosten. In de herziene begroting 2021 is 

nog geen rekening gehouden met de corona-meerkosten. Ter vergelijking: in 2020 is ingestemd 

met een bedrag van € 85.000.  Het is te verwachten dat aanbieders ook in 2021 een beroep 

zullen doen op de afspraken in het nieuwe convenant. Een eventueel beroep op een bijdrage 

op de regeling meerkosten wordt pas aan het einde van het jaar inzichtelijk: landelijk is de uiter-

lijke aanvraagdatum op 31-12-2021 gezet. Dit maakt inzicht op dit onderwerp lastig.  

 

Hiermee vormen de corona-meerkosten nog een onzekere factor in 2021. Aangezien gemeen-

ten deze kosten gecompenseerd krijgen, zijn de posten met betrekking tot corona apart weerge-

geven in de herziene begroting. Net als in 2020 worden de kosten 2021 middels de reguliere 

verdeelsleutel afgerekend.  

 

Aanbieders kunnen in 2021 (nog) geen beroep doen op een regeling voor omzetgarantie. De 

regio volgt wat dat betreft de landelijke richtlijnen en biedt waar nodig maatwerk.  
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4 Relevante ontwikkelingen 
 

In de regio zijn verschillende (zorgelijke) ontwikkelingen zichtbaar. Dit zijn ontwikkelingen die 

handelen en samenwerking vragen van gemeenten, toeleiding en jeugdhulpaanbieders. Het is 

belangrijk te realiseren dat de mogelijke financiële gevolgen van deze ontwikkelingen in 2021 

niet financieel zijn verwerkt in de begroting. De verwachting is wel dat dit financiële gevolgen zal 

hebben voor gemeenten.  

4.1 Crisis in de Jeugd-GGZ 
Er is een toename zichtbaar in de acute J-GGZ. Het percentage in crisiscontactmomenten in de 

hoog gespecialiseerde GGZ is fors toegenomen (Q4 versus Q1 2020). Mocht voor een cliënt 

een opname nodig zijn, dan is het een probleem een plek te krijgen. Er gaat veel tijd zitten in 

het vinden van een beschikbaar bed. Een cliënt in crisis of spoed gaat voor reguliere zorg. Hier-

door lopen de wachtlijsten op. Ook zien we dat de cliënten die in zorg zijn meer intensievere be-

handeling nodig hebben dan pakweg een jaar geleden. De signalen van jeugdhulpaanbieders 

zijn dat de effecten van corona sterk zijn weerslag heeft op de vraag naar en beschikbaarheid 

van jeugdhulp. Er zijn extra zorgen over de toename van zware problematiek en crisiszorg, m.n. 

eetstoornissen, depressie en suïcide. Het JGT geeft aan dat de werkdruk in de teams oploopt 

omdat langdurig gezocht wordt naar een passende (crisis)plek. Dit geeft veel stress en zorgt er 

ook voor dat de reguliere zorg onder druk komt te staan. En daar ontstaat soms dan ook weer 

crisis casuïstiek uit. Het voelt voor professionals dat "brandjes worden geblust" en dan met heel 

weinig water.  

 

4.2 Toename cliëntenstops en oplopende wachttijden 
In de afgelopen jaren is in een aantal sectoren een stijging te zien in zowel het aantal cliënten 

én in de complexiteit van de jeugdhulp. De stijging van het aantal cliënten zorgt voor meer inzet 

van jeugdhulp. Hetzelfde geldt voor de stijging in complexiteit: de jeugdigen lijken langere en 

intensievere jeugdhulptrajecten nodig te hebben. Dit is los van een mogelijk effect van corona 

op de duur en complexiteit van zorg. De cliëntenstops nemen ook in de regio in het eerste kwar-

taal nog steeds toe. Per april hebben 35 aanbieders een cliëntenstop. Hierdoor lopen de wacht-

tijden bij aanbieders op. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen in met name de GGZ.  

 

Binnen de Hoog Gespecialiseerde GGZ is de prognose dat met de huidige capaciteit de beste-

dingsruimte 2021 ruimschoots zullen worden overschreden. Binnen de SGGZ zijn er reeds ver-

schillende cliëntenstop of dreigende cliëntenstops. De jeugdhulpaanbieders in deze (midden) 

SGGZ geven aan dat zij wel tot de capaciteit beschikken om meer kinderen te helpen, maar 

deze past niet in het afgesproken budgetplafond. Voor de Basis GGZ geldt hetzelfde; de capa-

citeit is beschikbaar, maar deze is door budgetplafonds niet volledig inzetbaar. 

Door Corona is het extreem druk in de Basis GGZ. Wachttijden bij de SGGZ zijn zo lang gewor-

den dat Basis GGZ-praktijken jeugdigen die het nodig hebben nauwelijks toegeleid krijgen naar 

de SGGZ. Behandelingen van jeugdigen die wel thuis horen in de Basis GGZ duren langer dan 

normaal doordat klachten zijn verergerd als gevolg van alle Corona maatregelen. De doorloop 

stagneert de laatste maanden enorm. Er staan zorgelijke casussen op de wachtlijst die niet kun-

nen worden opgeroepen vanwege het budget. Deze lange wachtlijsten stagneren de door-

stroom vanuit de BGGZ en de SGGZ. Hierdoor duren trajecten langer en omdat een client niet 

door kan naar een vervolgbehandeling of dat het risicovol is de cliënten los te laten. Binnen de 

GGZ is de situatie landelijk en ook binnen onze regio zorgwekkend.  
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Binnen de gehandicaptensector hebben alle aanbieders een cliëntenstop en kunnen cliënten 

alleen nog toegeleid worden via de Nee Tenzij regeling. Dit betekent dat alleen de kinderen met 

een urgente, niet uitstelbare (crisis)hulpvraag nu geholpen worden en kinderen op de wachtlijst 

pas volgend jaar. Zij kunnen alleen geholpen worden als hun hulpvraag een crisisvraag wordt. 

Deze ontwikkeling komt door de afspraak dat de financiering via de Nee Tenzij voorliggend is 

aan cliënten op de wachtlijst. Omdat binnen de gehandicaptensector een hulpvraag betreft van 

blijvende aard, is de situatie soms schrijnend en raken ouders overbelast.  

 

Binnen de J&O nemen de cliëntenstops toe en wordt weer zichtbaar dat eventuele plekken bin-

nen de woonvoorzieningen alleen via de Nee Tenzij regeling ingezet kunnen worden. Hiermee 

worden kinderen uit andere regio’s toegeleid naar eventuele openstaande bedden in onze regio 

(omdat daar geen maximale bestedingsruimte geldt). Als sprake is van voogdij, bestaat het ri-

sico dat onze regio ook voor deze kinderen financieel verantwoordelijk wordt indien er een wijzi-

ging ontstaat van woonplaats. 

 

4.3 Na-effecten corona 
In de herziene begroting 2021 is het niet mogelijk rekening te houden met de na-effecten van 

de coronacrisis. In gesprek met aanbieders wordt wel helder dat zorg uitgesteld wordt, de crisis-

sen oplopen, cliënten afmelden bij klachten, groepen soms (gedeeltelijk) gesloten worden of  

extra personeel ingezet moet worden. Dit zijn corona gerelateerde oorzaken die van (grote) in-

vloed zijn  op het bieden van jeugdhulp en de inzet van aanbieders, en daarmee op de financi-

ele gevolgen voor aanbieders en gemeenten. Aanbieders vertellen in de kwartaalgesprekken 

dat zij verwachten dat een na-effect (vloedgolf) zal ontstaan welke van invloed is op de toelei-

ding van cliënten, inzet van (uitgestelde) zorg en mogelijkheden van de jeugdhulpaanbieders 

om deze uitgestelde zorg te kunnen bieden. Gezien de situatie in de regio van oplopende cliën-

tenstops, kinderen op de wachtlijst en een veelvuldig beroep op de Nee, tenzij-maatregel is dit 

een zorgelijk perspectief.   

 

De gevolgen van de corona-crisis heeft bij verschillende aanbieders een negatief resultaat op 

de liquiditeit. De regelingen zoals deze in 2020 bestonden, gingen voor de omzetderving alleen 

over het eerste half jaar 2020. Er zijn aanbieders die in dit eerste half jaar minder nadelige ge-

volgen hebben ondervonden, maar juist wel in het tweede half jaar. Bijvoorbeeld door het wel 

zorg bieden in het eerste half jaar, uitstroom van cliënten en het uitblijven van nieuwe instroom 

in het tweede half jaar. Bij met name verblijfsaanbieders kan dit gevolgen hebben. Deze aanbie-

ders kunnen voor dit tweede half jaar geen beroep doen op omzetderving en moeten deze op-

vangen binnen de eigen middelen. Sluiting van groepen en ontslag van personeel kan het ge-

volg zijn terwijl onvoldoende inzicht is wat de eventuele gevolgen zijn van de na-effecten. Dit 

kan grote gevolgen hebben voor het zorglandschap. Met dit corona effect kan geen rekening 

gehouden worden in de herziene prognose 2021, maar vraagt wel aandacht van gemeenten.  
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4.4 Signalen van partners uit het veld 
Naast signalen van aanbieders bereiken ons ook verontrustende signalen van andere partners 

uit het veld. Onlangs luidde de coöperatie jeugd- en gezinsteam de noodklok in een memo ge-

richt aan de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers bij gemeenten: 

 

Afbreukrisico 2: de wachtlijsten  

De combinatie van meer vraag en minder geld leidt ertoe dat er wachtlijsten en cliëntenstops 

ontstaan bij de specialistische hulp. Al in januari was er een grote lijst met aanbieders met cliën-

tenstops voor het hele jaar. Daar zaten ook alle LVB-aanbieders bij inclusief de pleegzorg van 

de William Schrikker stich-ting. Dat betekent dat er in principe geen plek meer is voor kinderen 

met een beperking. LVB-problema-tiek is vaak ernstig en blijvend. Voor de toegang (en ook de 

verwijzende gecertificeerde instellingen en huisartsen) betekent dit dat cliënten nergens ge-

plaatst kunnen worden of heel lang moeten wachten.  

 

Overbruggingszorg: Omdat de situatie vaak niet toelaat deze cliënten in de tussentijd verstoken 

te laten zijn van enige hulp, ondersteunen de jgt’ers deze cliënten tijdens de wachttijd. Dit is 

nooit de juiste hulp maar stut en steun totdat de juiste hulp of een redelijk alternatief ingezet kan 

worden. Huisartsen met POHj zetten de POHj dan vaak oneigenlijk in als overbruggingshulp. 

De term overbruggingszorg is misschien te zwaar, maar het is wel wat er gebeurt.  

Effect: door deze oneigenlijke overbruggingszorg, die veel vraagt van de jgt’ers komt de toe-

gang niet toe aan de beweging naar voren, naar preventie en normaliseren, naar de eigen am-

bulante hulp. Iedereen is bezig met het opvangen van de problematieken die ontstaan door de 

wachtlijsten in de specialistische hulp. Er ontstaan meer en meer crisissituaties die de inzet van 

JGT vragen. Het systeem loopt vast en de kosten lopen op. Wij willen benadrukken dat de be-

weging naar voren maken, preventie en normaliseren ook investering in tijd en kennis vraagt. 

Medewerkers worden door netwerkpartners gevraagd te partici-peren in preventieve pilots/pro-

jecten. De kennis van de jgt-ers is waardevol. De jgt-ers hebben echter hun handen nu al vol 

aan de hulp en toeleiding. De rek is er echt wel uit.  

 
Oplossingsrichting: Er wordt nu gewerkt aan de nieuwe contractering van de specialistische 

hulp. Naar ons idee moet juist de zorg voor zwaardere en meer complexe hulp voldoende be-

schikbaar zijn. Datzelfde geldt voor crisisplekken. In een context met acceptabele wachtlijsten 

zijn de Jeugdteams en 0-100 teams van de toekomst in staat het werk optimaal in te richten en 

waarborgen daarmee de juiste en zeer waarschijnlijk lagere aantallen doorverwijzingen richting 

specialistische jeugdhulp. Eerst moet de huidige vicieuze cirkel van een totaal vastgelopen sys-

teem doorbroken worden. Dat geeft ook de ruimte om intensief te focussen op het normaliseren 

en hier het voorveld goed bij te betrekken. Totdat de vicieuze cirkel doorbroken is, moet wij sa-

men het gesprek voeren over de huidige taken, rollen en verwachtingen. 

 

Ook ontving de regio een brandbrief van de Rechtbank Den Haag over de te lange wachtlijsten 

voor kinderen in (v)echtscheidingssituaties (bijlage 3). De Rechtbank ziet dat de wachtlijst voor 

deze vorm van hulp in het afgelopen jaar tot een onacceptabele termijn van inmiddels 10 maan-

den is opgelopen. Dit leidt voor de betrokken gezinnen tot schrijnende situaties. De wachttijd 

binnen de regio’s Haaglanden en Midden Holland is 6 - 8 weken. 
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4.5 Stand van zaken knelpunten december 2020 
Bij de presentatie van de prognose 2021 in het PHO van december 2020 zijn aan gemeenten 

verschillende dilemma’s en keuzes voorgelegd. Het lijkt goed om de stand van zaken van deze 

dillema’s te schetsen. 

 

Extra middelen ten behoeve van wachtlijst begeleiding 

Extra middelen worden op clientniveau beschikbaar middels de Nee Tenzij regeling. De meest 

urgente casuïstiek kan daarmee doorgang vinden, maar er wordt niet gewerkt aan een structu-

rele oplossing. Het effect is dat kinderen die niet voldoen aan de voorwaarden Nee Tenzij even-

goed op de wachtlijst terecht komen, die mogelijk nog langer duurt. Het korte termijnperspectief 

is daarbij dat enkel wanneer problematiek verergert doorgang van zorg mogelijk is (alsnog Nee 

Tenzij).  

 

Wachttijden gehandicaptensector oplossen 

De wachttijden zijn niet structureel opgelost. Dit betekent dat cliënten uit deze sector, met vaak 

een blijvende hulpvraag, altijd via de Nee Tenzij regeling alleen in zeer urgente gevallen in aan-

merking komen. Kinderen op de wachtlijst worden niet geholpen en de wachtlijst neemt toe.  

 

Aanbod autisme en gedragsproblematiek 

Voor kinderen met autisme zijn vooral bij een aanbieder veel aanmeldingen gedaan voor de 

Nee Tenzij regeling. Een andere aanbieders werkt nu volgens het principe uitstroom is in-

stroom. De wachttijd daar bedraagt enkele maanden. 

 

Wachttijden GGZ verlagen 

Extra middelen worden op clientniveau beschikbaar middels de Nee Tenzij regeling. De meest 

urgente casuïstiek kan daarmee doorgang vinden, maar er wordt niet gewerkt aan een structu-

rele oplossing. Het effect is dat kinderen die niet voldoen aan de voorwaarden van Nee Tenzij 

evengoed op de wachtlijst terecht komen, die mogelijk nog langer duurt. Het korte termijnper-

spectief is daarbij dat enkel wanneer problematiek verergert doorgang van zorg mogelijk is (als-

nog nee, tenzij). 

 

Extra middelen ten behoeve van wachtlijst begeleiding 

Extra middelen worden op clientniveau beschikbaar middels de Nee Tenzij regeling. De meest 

urgente casuïstiek kan daarmee doorgang vinden, maar er wordt niet gewerkt aan een structu-

rele oplossing. Het effect is dat kinderen die niet voldoen aan de voorwaarden van Nee Tenzij 

evengoed op de wachtlijst terecht komen, die mogelijk nog langer duurt. Het korte termijnper-

spectief is daarbij dat enkel wanneer problematiek verergert doorgang van zorg mogelijk is (als-

nog nee, tenzij). 

 

Aanbod IMH – Infant Mental Health vergroten 

Het wegvallen van incidenteel budget bij een jeugdhulpaanbieder (gereserveerd voor een speci-

fieke cliënt) maakt mogelijk om hier voor een deel op in te zetten. Daarmee kunnen enkele plek-

ken voor IMH worden gerealiseerd.  

 

Extra middelen voor perspectief biedende verblijfsplekken beschikbaar stellen 

Extra middelen worden op clientniveau beschikbaar middels de Nee Tenzij regeling. De meest 

urgente casuïstiek kan daarmee doorgang vinden, maar er wordt niet gewerkt aan een structu-

rele oplossing. Het effect is dat kinderen die niet voldoen aan de voorwaarden van Nee Tenzij 

evengoed op de wachtlijst terecht komen, die mogelijk nog langer duurt. Het korte 
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termijnperspectief is daarbij dat enkel wanneer problematiek verergert doorgang van zorg mo-

gelijk is (alsnog nee, tenzij). 

 

4.6 Continuïteit gemeentelijke Toegang 

Een goed functionerende toegang is cruciaal voor de passende en tijdige toeleiding naar de 

specialistische jeugdhulp. De ambitie van de nieuwe toegangsorganisaties is om daar strak op 

te sturen. Echter, in een overgangssituatie kan discontinuïteit ontstaan. Zo mogelijk kan dit lei-

den tot latere toeleiding, verkeerde toeleiding en daardoor (in zijn totaliteit) hogere kosten voor 

de regio. In het toekomstscenario “Kind en gezinsbescherming” dat recent is verschenen, wordt 

geadviseerd rondom het thema Veiligheid uniformiteit te organiseren. Bij de start van de nieuwe 

toegang per 1 juli 2021, vraagt dit aandacht in de uitvoering van deze nieuwe teams.  

 

4.7 Doorbraakaanpak jeugdbescherming 

In 2019 is door de Inspectie onderzoek gedaan naar de wachttijden voor kinderen met een 

jeugdbeschermingsmaatregel. In de rapportage “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd” 

en het signalement “De jeugdbeschermingsketen in gevaar” is geschetst hoe lang kinderen 

moeten wachten op de noodzakelijke zorg. In 2020 zijn per regio verbeterplannen opgesteld 

naar aanleiding van de voortgangsrapportage van de Inspectie waarin een doorbraakaanpak 

verplicht is gesteld. Het is nog onduidelijke welke (financiële) gevolgen dit heeft voor onze regio. 

De regio wordt dringend verzocht om met de verbeterplannen aan de slag te gaan, met aanbie-

ders afspraken te maken en zo nodig maximale bestedingsruimten te verhogen ten behoeve 

van deze wachttijden. De noodzakelijke zorg in 2021 die niet kan wachten, wordt nu gefinan-

cierd door de Nee Tenzij regeling, waarbij de afspraak geldt dat gemeenten hier automatisch 

inhoudelijke instemming op geven. Daarbij is van belang op te merken dat binnen het onder-

zoek ook is geconstateerd dat aanbod voor sommige casuïstiek maatwerk noodzakelijk is, die 

in onze regio niet beschikbaar is en niet allen met financiën is op te lossen. 

 

4.8 Taskforce 

Door gemeenten is in 2020 een taskforce opgericht met als doel voorstellen uit te werken om de 

geleverde zorg in onze regio binnen de begroting te laten (gaan) vallen. Het PHO heeft inge-

stemd om in te zetten op aanvullende structurele maatregelen gericht om een duurzaam even-

wicht in financiële en inhoudelijke kaders te realiseren: 

De volgende voorstellen zijn hierbij gemaakt: 

1. Afbakening jeugdhulp en normaliseren 

2. Een overlegstructuur op te zetten met toegang en toeleiders 

3. Een overlegstructuur op te zetten met aanbieders: gericht op segment overstijgende  

transformatie en afspraken hierover vast te leggen 

4. Onderzoeken van o.a. collectiveren van zorg; stapeling van zorg 

5. Analyse zorggebruik (cliënten, doelgroepen en aanbieders) 

6. Verbeteren bedrijfsvoering TWO 

 

De uitwerking van deze voorstellen hebben nog geen (financieel) resultaat opgeleverd waarmee 

de herziene begroting 2021 verlaagd kan worden. Bijlage 3 heeft een stand van zaken van de 

maatregelen. Een deel van de aanvullende structurele maatregelen zijn onderdeel van de ambi-

ties in de inkoop. Echter, omdat vanuit de Taskforce nog geen effecten voor 2021 zijn gereali-

seerd schuift de situatie door naar 2022. Het ontbreken van effecten verminderd de druk op de 

begroting 2021 daarmee ook voor 2022 vooralsnog niet.  

 



 Begroting 2022 

(voor indexering)  

 Indexering 

2022 

 Totaal Begroting 

2022** 
 Alphen a/d Rijn  Hillegom 

 Kaag en 

Braassem 
 Katwijk  Leiden  Leiderdorp   Lisse  Nieuwkoop  Noordwijk  Oegstgeest  Teylingen  Zoeterwoude  

1,72%

Jeugd- en gezinsteam  * Jeugd- en gezinsteam  *

Jeugd- en gezinsteam Jeugd- en gezinsteam

JGT in COA JGT in COA

Compensatie VO Compensatie VO

Totaal Jeugd- en gezinsteam Totaal Jeugd- en gezinsteam

Segmenten Segmenten

 1A. Behandeling met Verblijf  1A. Behandeling met Verblijf 8.117.663                139.624                8.257.287                    -                             371.578              -                        1.751.370              2.452.414              535.898              474.794              525.163              758.845              482.226              758.845              146.980                

 1B. Gesloten  1B. Gesloten 4.344.330                74.722                  4.419.052                    1.714.592                 106.499              335.406                581.105                 121.524                 -                      303.147              455.604              202.393              142.735              312.869              143.177                

 2. Wonen  2. Wonen 7.713.892                132.679                7.846.571                    -                             353.096              -                        1.664.258              2.330.431              509.242              451.178              499.042              721.100              458.240              721.100              139.669                

 3. Dagbehandeling & Dagbesteding  3. Dagbehandeling & Besteding 10.406.689              178.995                10.585.684                  -                             476.356              -                        2.245.224              3.143.948              687.011              608.677              673.250              972.824              618.204              972.824              188.425                

 4. Ambulante Jeugdhulp  4. Ambulante Jeugdhulp 35.822.506              616.147                36.438.653                  -                             1.639.739          -                        7.728.638              10.822.280            2.364.869          2.095.223          2.317.498          3.348.712          2.128.017          3.348.712          648.608                

 5. Onderwijs  5. Onderwijs 2.111.259                36.314                  2.147.573                    -                             96.641                -                        455.500                 637.829                 139.377              123.485              136.586              197.362              125.418              197.362              38.227                  

6. Crisis 6. Crisis 2.244.479                38.605                  2.283.084                    -                             102.739              -                        484.242                 678.076                 148.172              131.277              145.204              209.815              133.332              209.815              40.639                  

 7. Veiligheid  7. Veiligheid 9.366.721                161.108                9.527.828                    2.368.618                 306.796              403.027                1.418.694              2.282.868              464.005              484.014              423.036              337.285              306.796              656.467              76.223                  

Totaal Segmenten Totaal Segmenten 80.127.539              1.378.194             81.505.733                  4.083.210                 3.453.444          738.433                16.329.032            22.469.371            4.848.575          4.671.795          5.175.383          6.748.336          4.394.968          7.177.995          1.421.947            

Overige Jeugdhulp Overige Jeugdhulp

Landelijk transitie arrangement Landelijk transitie arrangement 1.600.000                27.520                  1.627.520                    -                             73.238                -                        345.197                 483.373                 105.626              93.582                103.510              149.569              95.047                149.569              28.970                  

Expertteam (organisatie) Expertteam (organisatie) 13.787                      237                       14.024                         -                             631                     -                        2.974                     4.165                     910                     806                     892                     1.289                  819                     1.289                  250                       

Ontwikkelpartners Ontwikkelpartners 68.127                      1.172                    69.298                         -                             3.118                  -                        14.698                   20.582                   4.497                  3.985                  4.407                  6.369                  4.047                  6.369                  1.234                    

Crisisdienst Rivierduinen 25.000                      430                       25.430                         -                             1.144                  -                        5.394                     7.553                     1.650                  1.462                  1.617                  2.337                  1.485                  2.337                  453                       

Jeugdhulp in COA Doorbraakaanpak GI’s -                            P.M. P.M.

Gevolgen COVID-19 (meerkosten) Gevolgen COVID-19 -                            P.M. P.M.

Totale regionale jeugdhulp OVERIGE Totale regionale jeugdhulp OVERIGE 1.706.913                29.359                  1.736.272                    -                             78.132                -                        368.263                 515.673                 112.684              99.836                110.427              159.563              101.398              159.563              30.906                  

Totaal kosten regionale jeugdhulp Totaal kosten regionale jeugdhulp 81.834.452      1.407.553     83.242.005         4.083.210         3.531.576    738.433         16.697.295    22.985.044    4.961.259    4.771.630    5.285.810    6.907.900    4.496.367    7.337.558    1.452.853     

Regionale jeugdhulp Realisatie 2020 (voorlopig) 4,50% 21,21% 29,70% 6,49% 5,75% 6,36% 9,19% 5,84% 9,19% 1,78%

Gesloten jeugdhulp Realisatie 2020 (voorlopig) 38,80% 2,41% 7,59% 13,15% 2,75% 0,00% 6,86% 10,31% 4,58% 3,23% 7,08% 3,24%

JB/JR Realisatie 2020 (voorlopig) 24,86% 3,22% 4,23% 14,89% 23,96% 4,87% 5,08% 4,44% 3,54% 3,22% 6,89% 0,80%

TWO Realisatie 2020 (voorlopig) 4,88% 4,25% 0,68% 20,03% 28,05% 6,13% 5,43% 6,01% 8,68% 5,52% 8,68% 1,68%

*JGT is per 01/07/2021 geen onderdeel meer van de TWO begroting

** Tarieven 2022 zijn geïndexeerd met een voorlopig percentage van 1,72% (voorlopige )

Programmabegroting HR Jeugdhulp 2022 overzicht naar segment Versie PHO20210519



Segmenten 2023 2024 2025 2026

 1A. Behandeling met Verblijf 8.226.510                  8.198.896                  8.174.206                  8.174.206                  

 1B. Gesloten 4.419.052                  4.419.052                  4.419.052                  4.419.052                  

 2. Wonen 7.846.571                  7.846.571                  7.846.571                  7.846.571                  

 3. Dagbehandeling & Dagbesteding 9.932.467                  9.781.211                  9.579.537                  9.579.537                  

 4. Ambulante Jeugdhulp 34.297.459                32.604.328                30.817.380                30.817.380                

 5. Onderwijs 2.147.573                  2.147.573                  2.147.573                  2.147.573                  

6. Crisis 2.283.084                  2.283.084                  2.283.084                  2.283.084                  

 7. Veiligheid 9.124.095                  8.720.362                  8.336.816                  8.336.816                  

Totaal Segmenten 78.276.811               76.001.078               73.604.219               73.604.219               

Overige Jeugdhulp

Landelijk transitie arrangement 1.627.520                  1.627.520                  1.627.520                  1.627.520                  

Expertteam (organisatie) 14.024                       14.024                       14.024                       14.024                       

Ontwikkelpartners 69.298                       69.298                       69.298                       69.298                       

Crisisdienst Rivierduinen 25.430                       25.430                       25.430                       25.430                       

Projecten transformatiefonds (binnen segmenten dekking) -                              -                              -                              -                              

Totale regionale overige jeugdhulp 1.736.272                  1.736.272                  1.736.272                  1.736.272                  

Totaal kosten regionale jeugdhulp 80.013.083               77.737.350               75.340.492               75.340.492               

 Meerjarenbegroting 

Programmabegroting HR Jeugdhulp 2023-2026 overzicht naar segment Versie PHO20210519
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Toelichting Begroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2022 en Meerjarenbegroting Jeugdhulp 

Holland Rijnland 2023-2026 

Algemeen  

Deze Begroting 2022/ Meerjarenbegroting 2023-2026 heeft een nieuwe indeling. De reden is dat de 

doelen uit het programmaplan en inkoopplan zijn vertaald naar de begroting. Ook de contracten 2022 

e.v. sluiten aan op Programmaplan en Inkoopplan. Ofwel: Programmaplan, Inkoopplan, contracten en 

Begroting sluiten vanaf 2022 op elkaar aan. Via deze lijn sturen en verantwoorden we op passende en 

betaalbare zorg voor jeugdigen die het echt nodig hebben. 

De Bijgestelde Begroting 2021 (besluitvorming mei 2021) is de basis voor de Begroting 2022 en het 

Meerjarenperspectief. Dit betekent dat we vanaf de start van Begrotingsjaar 2022 een realistische 

begroting hebben. Dat geeft de mogelijkheid om met aanbieders de uitdagingen aan te gaan die er 

liggen om binnen de financiële kaders de inhoudelijke doelstellingen te bereiken en te werken aan de 

nodige transformatie. Het betekent ook dat we – los van landelijke ontwikkelingen – een jaar vooruit 

kunnen met deze begroting en niet elk kwartaal op basis van een prognose moeten constateren dat 

de begroting (door toepassing van onvermijdelijke zorg via de Nee-Tenzij regeling) aan de achterkant 

weer moet worden opgehoogd. Dat geeft rust op bestuurlijke tafels en in het veld.  

De bedragen voor 2022 zijn niet geheel gelijk aan die van 2021. Dat komt door: toepassen van 

indexering, JGT-kosten zijn uit begroting jeugdhulp gehaald (en komen terug in gemeentebegroting), 

er zijn enkele investeringen en verwachte besparingen als gevolg van nieuw beleid toegevoegd. 

Het Woonplaatsbeginsel kan effect hebben op de begroting jeugdhulp van gemeenten. Dit effect is 

niet verwerkt in deze begroting. 

In de Bijgestelde Begroting 2021 en de Begroting 2022 is de meicirculaire van 2021 nog niet verwerkt. 

Dit kan tot een bijstelling leiden. Het rijk heeft eind april 2021 613 miljoen beschikbaar gesteld voor 

gemeenten voor knelpunten in jeugdhulp. Omdat nog niet duidelijk is of deze middelen ook 

beschikbaar komen in 2022 en of zij daarmee als dekking kan dienen voor de Begroting Jeugdhulp 

2022 is dit niet meegenomen. Het is overigens aan de gemeenten om de dekkingskant van deze 

Begroting Jeugdhulp Holland Rijnland te bepalen. Het zal de druk op financiën van gemeenten dus 

tijdelijk kunnen verlichten (maar niet geheel en niet structureel oplossen). 

Nieuwe Indeling begroting 

De belangrijkste wijziging in de indeling van de Begroting 2022 e.v. is het werken met segmenten. 

(Segment 1 Behandeling met verblijf; Segment 2 Wonen; Segment 3 Dagbehandeling en 

Dagbesteding; Segment 4 Ambulant, segment 5 Jeugdhulp op school; Segment 6 Crisis en Segment 

7 Veiligheid.) 

Zoals in het Programmaplan is vastgesteld is het doel van deze nieuwe indeling om de Transformatie 

die nodig is in de jeugdhulp te versnellen door meer inzicht te hebben in waar, wanneer jeugdhulp 

wordt geleverd; waar zich knelpunten voordoen en daar tijdig en gericht op bij te kunnen sturen.  

Daarbij zijn algemene doelstellingen – normaliseren, betrekken voorveld, doorstroom en uitstroom – 

vertaald naar de inzet in de segmenten. Dit betekent dat er soms een verschuiving is binnen een 

segment of tussen segmenten. Zo is er bijvoorbeeld een verschuiving te zien van Behandeling met 

Verblijf naar Ambulant; van crisis naar andere segmenten en van ambulant naar het voorveld. 

Hiermee is naast een inhoudelijke verbetering voor de jeugdige ook een positief effect op de financiën 

beoogd. In 2022 zijn deze effecten nog beperkt.  De komende jaren verwachten we dat deze effecten 

toenemen. Hiervoor is het ook noodzakelijk om goede monitoring in te richten. 

Naast de inzet van financiële middelen en monitoring zetten we ook in op andere maatregelen om te 

sturen op realiseren van deze begroting: afbakening ten opzichte van onderwijs, WLZ, Wmo; 

afspraken met toegang en toeleiders; communicatie; een verdere professionalisering van contract- en 

accountmanagement en relaties met andere overheden om te zorgen voor de juiste kaders om te 

zorgen voor passende en betaalbare hulp voor jeugdigen die het echt nodig hebben. Ook wordt er 

ingezet op betere prognose modellen, actuelere data en gaan we werken met dashboards zodat we 
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beter zicht krijgen op wie er waarom wanneer welke zorg krijgt en of we daarin moeten bijsturen. Ook 

thema’s als wachtlijsten en 18-+ -problematiek pakken we verder op om zo de schaarse beschikbare 

middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zeten. 

Met de ophoging van de begroting in 2021 is de Nee-Tenzij regeling vervallen. In plaats hiervan wordt 

een afwegingskader ontwikkeld om te zorgen dat de financiële middelen worden ingezet voor de 

jeugdigen die het echt nodig hebben. 

Alle financiële inzet die nodig is voor jeugdhulp is in de segmenten ondergebracht. De enige 

uitzonderingen in de begroting zijn: 

a. Landelijk: LTA, Expertteam,  

b. Gevolgen COVID-19 

c. Crisisdienst Rivierduinen 

d. Nee tenzij doorloop eerste helft 2021 en Doorbraakaanpak 

e. Ambitie 2022: Innovatie: inzet voor ontwikkeltafels  

 

Ad b. Financiële gevolgen van COVID-19 (de coronacrisis) zijn nog onvoldoende in beeld.  

Bij het opstellen van de begrotingen is er nog onvoldoende zicht op het (financiële) effect van 
corona op de jeugdhulp. De coronaperiode laat een lichte daling van de zorgvraag zien. Daar 
tegenover zijn gemeenten op basis van de landelijke richtlijnen gebonden om omzetverlies van 
aanbieders te compenseren en meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen te vergoeden. 
Het is nog onduidelijk hoe de hulpvraag zich na corona ontwikkelt en wat daar de financiële 
consequenties van zijn. TWO Jeugdhulp monitort deze ontwikkeling en informeert gemeenten hier 
periodiek over.  

Ad d. De kosten voor de hulp die in 2021 via de Nee Tenzij is toegekend lopen door in 2022. 

Ad e: Ambitie 2022: Innovatie: inzet voor ontwikkeltafels  

In 2022 zetten we in op ontwikkeling per segment met ontwikkelpartners. Dit is nodig om te komen 
tot innovatie en efficiency, niet zozeer voor de organisatie maar juist toegespitst op het segment of 
misschien zelfs de keten. Van ontwikkelpartners vragen we een extra inzet om deel te nemen aan 
ontwikkeltafels. We vinden reëel om hier een financiële bijdrage aan te leveren.  Per ontwikkeltafel 
stellen we een vergoeding beschikbaar bedoeld voor overhead. Aanbieders die voor meerdere 
segmenten ontwikkelpartner zijn krijgen een vergoeding per segment. De komende periode 
bespreken we (per segment) de wijze van verdeling en toekenning hiervan. 

 

Investering en besparing 2022 

Om de doelen zoals die in Programmaplannen zijn geformuleerd te kunnen realiseren zijn in 2022 

enkele investeringen nodig.  Deze zijn financieel verwerkt in de begroting en staan hieronder bij de 

toelichting per segment beschreven. Daarnaast is in 2022 een besparing voorzien die mede door de 

extra investeringen kan worden bereikt. Een totaaloverzicht:  

Investeringen en besparingen 2022  

Segment Bedrag Toelichting 

segment 1a 281.200 Centrale intake en innovatie 

segment 1b   

segment 2  245.000 Uitbreiding gezinshuis- en pleegzorgplek 

segment 3   

segment 4 170.000 Samenwerking toegang-aanbieder-gemeenten 

segment 5 215.000 Doorontwikkeling/ borgen projecten 

segment 6 1.100.000 Beschikbaarheidsfinanciering 

segment 7 300.000 Inzet GI voor consult en advies 

Sub Totaal 2.311.200  

Besparing 856.616 Door diverse maatregelen 

Totaal  1.454.584 Investering – besparing  
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Meerjaren Begroting  

In de Meerjaren Begroting is te zien dat de begroting na 2022 afneemt. De effecten van de 

investeringen in 2022 en de andere maatregelen zijn hierin verwerkt. Het is per segment verschillend 

hoe groot de beweging/ afname is. Zo is er bijvoorbeeld in segment 4 een afname te zien en blijft 

segment 5 gelijk. Dit klopt met de inhoudelijke ambitie die we hebben. We zetten in op goede 

monitoring om zo direct vanaf 1-1 2022 (start van nieuwe begroting en contractering) de effecten 

van maatregelen goed te kunnen meten. Hieronder zijn de bedragen 2022-2025 per segment 

opgenomen (zie bijlage Begroting 2022 en MJB 2023-2026). 

 

Toelichting per segment 

Per segment is het volgende opgenomen: 

- de inhoudelijke opgave in het kort; 

- de financiële inzet voor 2022 - 2025; 

- de belangrijkste maatregelen in 2022. 
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Segment 1 Behandeling met verblijf 

 

 Jeugdigen krijgen direct passende hulp op maat geboden (first time right), 

waarbij als uitgangspunt geldt dat gesloten plaatsingen zoveel mogelijk worden 

voorkomen. 

 Er is een voldoende dekkend en passend aanbod van verblijfsvoorzieningen 

en ambulante alternatieven. 

 De opnameduur wordt verkort en de doorstroom naar het segment ‘wonen’ of 

(intensieve) ambulante hulp wordt versneld. 

 Indien nodig wordt continuïteit van zorg geboden op het moment dat de 

jeugdige 18 jaar wordt. 

 Segment bestaat uit twee delen: A. Behandeling met Verblijf en B. Gesloten.  

 

              2022 2023 2024  2025 

A.  8.257.287 
B.  4.419.052 

 

8.226.510 
4.419.052 

8.198.896  
  4.419.052 

 8.174.206  
   4.419.052 

 
Uitgangspunten begroting:  

 

1. De ambitie om jaarlijks 5% van de totale productie op verblijf te substitueren 

door intensieve ambulante behandeling ter vervanging van verblijf (binnen het 

segment). 

 

2. Door deze ontwikkeling verwachten we dat de drempel om uit te stromen naar 

minder ‘zware’ zorg uit andere segmenten (Wonen, Dagbehandeling en 

Ambulant) op middellange termijn lager wordt en de uitstroom uit het segment 

Behandeling met verblijf kan zodoende per jaar toenemen. Vanaf 2022 wordt 

er jaarlijks een besparing beoogd van 1% in 2022, 2% in 2023, 3% in 2024 en 

4% in 2025. In de totaalbedragen voor dit segment is in bovenstaande cijfers 

een effecten van ongeveer 0,4% verwerkt. Dit komt voor een deel doordat de 

besparing niet over het gehele bedrag wordt berekend. Daarnaast moet een 

verschuiving naar andere segmenten nog verwerkt worden. Dit wordt de 

komende maanden, voor aanvang van het begrotingsjaar 2022 verder 

uitgewerkt. Het heeft geen effect op het totaalbeeld. 

3. Bij het aanbieden van de juiste en passende zorg is het cruciaal dat de cliënt 

direct op de juiste plek terecht komt en, wanneer nodig, maatwerk kan worden 

geboden vanuit verschillende aanbieders. In dat kader wordt binnen het 

segment Behandeling met verblijf geïnvesteerd in het stevig neerzetten van 

een Centrale Intake waarin aanbieders samenwerken om deze doelen te 

realiseren. Dit vraagt om een extra investering in 2022. 

 

4. Het segment Behandeling met verblijf kent de meest intensieve zorg, wat 

maakt dat ook de transformatieopgave en gewenste ‘beweging naar voren’ 

begint bij dit segment. In dat kader is het wenselijk om aanbieders een 

substantiële prikkel te bieden om innovatieprojecten en pilots die direct 

bijdragen aan de genoemde inkoopdoelen te realiseren. Het gaat hierbij alleen 

om het financieren van eenmalige projectkosten; productie binnen deze pilots 

projecten wordt vanuit de bestedingsruimte van de aanbieders bekostigd.  
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Segment 2 Wonen 

 

 Een jeugdige woont zoveel als mogelijk in een gezin. 

 Indien een jeugdige niet thuis kan wonen, woont een jeugdige zoveel als 

mogelijk in een gezinsvorm in de eigen leefomgeving. 

 Een jeugdige zit direct op een passende woonplek en doorplaatsingen worden 

zoveel mogelijk voorkomen (first time right). 

 Meer flexibel gebruik van woonvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan 

deeltijdpleegzorg en weekendpleegzorg. 

 Ontwikkelen van meer gezinsgerichte opvang/ pleegzorg. Specifieke aandacht 

voor jeugdigen die na hun 12de een woonvorm nodig hebben (hier tekort) 

 Realiseren passende woonvoorzieningen (veiligheid en ontwikkeling centraal) 

 Jeugdhulpaanbieders Wonen zetten hun expertise domein overstijgend in. 

 

2022 2023 2024 2025 

7.846.571 7.846.571 7.846.571 7.846.571 

 
Uitgangspunten begroting:  
 

1. Er is extra budget voor gezinshuisplekken in de begroting opgenomen. In de 

meerjarenbegroting zal dit bedrag verder stijgen. Dit met als doel voldoende 

gezinshuisplekken te realiseren. Op termijn gaat dit een besparing opleveren. 

 

2. Er is extra budget voor pleegzorg in de begroting opgenomen. Daarnaast 

wordt het budgetplafond voor deze vorm van zorg losgelaten. Deze vorm van 

verblijfszorg is zowel financieel als inhoudelijk de meest gunstige zorg voor 

een jeugdige die niet meer thuis kan wonen. 

 

3. Budget Expertteam voor gezinsgerichte verblijfsvormen is overgeheveld naar 

dit segment. 

 

4. Binnen dit segment is de ambitie om gezinsvormen van verblijf te laten groeien 

en passende innovatie en pilots mogelijk te maken. Benodigd budget hiervoor 

komt vanuit een verschuiving van segment 1. Behandeling met verblijf, naar 

segment 2. Wonen. 

5. Een van de doelen binnen dit segment is de doorstroom naar de WLZ zo goed 

mogelijk te faciliteren wanneer dit passend is voor de jeugdige. Uit huidige data 

is niet af te leidden hoe groot de groep is. De verwachting is dat doorstroom 

naar de WLZ wel positief effect heeft op het terugdringen van de uitgaven. Dit 

wordt gemonitord. 
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Segment 3 Dagbehandeling en dagbesteding 

 
 

Dagbesteding 

 Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de leefomgeving van de jeugdige 

geboden. 

 Minder jeugdigen maken gebruik van gespecialiseerde dagbesteding.  

 Meer jeugdigen die gebruik maken van specialistische dagbesteding volgen 

(soms voor een beperkt aantal uur) onderwijs.  

 De zorg wordt in combinatie met onderwijs geboden. 

 Zolang er leerbaarheid is, wordt deze benut. 

 De overgang 18-/18+ verloopt soepel. 

 

Dagbehandeling 

• De duur van dagbehandeling wordt verkort. 

• Dagbehandeling wordt flexibel ingezet. 

• Dagbehandeling wordt in samenhang met school ingezet en de terugkeer naar 

school verloopt soepel. 

• De overgang 18-/18+ verloopt soepel. 

 

2022 2023 2024 2025 

10.585.684 9.932.467 9.781.211  
 

9.579.537  
 

Uitgangspunten begroting: 

1. Door het inzetten van een maximale periode wordt de uitstroom uit dit segment 

bevorderd. 

 

2. De kosten in dit segment dalen door de doorstroom te bevorderen richting 

Onderwijs of WLZ. 

 

3. De kosten in dit segment dalen doordat inzet vanuit segment 4 en 5 

voorliggend zijn. 

 

4. De afschalen vanuit segment 1 kan leiden tot een toename van de vraag naar 

jeugdhulp in segment 3. Om de doorstroom van zware hulp naar lichtere hulp 

mogelijk te maken, wordt voor dit onderdeel het budgetplafond losgelaten. 

 

5. De kosten in dit segment dalen door de inzet op lichtere vormen van hulp en 

ondersteuning, bijvoorbeeld BSO+. 

6. De kosten in dit segment dalen door respijtzorg en opvang voor jeugdigen niet 

meer langer onder de dienstomschrijving dagbehandeling en dagbesteding te 

laten vallen. 

7. Alle maatregelen zijn erop gericht om te normaliseren. Aangezien er geen 

bruikbare cijfers beschikbaar zijn is er in dit segment gekozen om een 

algemene besparing op te nemen van 1,5% per jaar en in 2025 2%. 
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Segment 4 Ambulant 

 

• Voor de inzet van specialistische ambulante hulp wordt gestreefd naar 

normalisatie met inzet van passende hulp als uitgangspunt. 

• De behandelduur en begeleidingsduur wordt verkort. 

• Stapeling van zorg wordt zo veel als mogelijk voorkomen. 
 

2022 2023 2024 2025 

36.438.653 34.297.459 32.604.328 30.817.380 

Uitgangspunten begroting: 

1. Door inzet van het netwerk van de jeugdige, sneller op- en afschalen GGZ 

wordt een verkorting van de behandelduur van enkele typen behandeling 

binnen dit segment gerealiseerd.  

 

2. Door het opstellen van kaders voor ambulante jeugdhulp, neemt de inzet, 

trajectduur en /of aantal uren per traject af. 

 

3. Door toename van directe juiste verwijzing van een jeugdige neemt de 

trajectduur en/ of aantal uren per traject af.  

 

4. Doordat de gemeentelijke toegang voor relatief lichte hulpvragen het voorveld 
inschakelt of zelf ambulante hulp uitvoert is er een afname van deze 
hulpvragen. 
 

5. Door inzet op voorkomen van terugkeer (recidive) neemt de hulpvraag af. 
 

6. Een verwachte toename van de ambulante inzet is onder andere het gevolg 
van meer specialistische intensieve inzet in de thuissituatie. Dit moet opname 
in residentiële voorzieningen voorkomen (verschuiving vanaf segment 1 binnen 
de totale begroting.). 
 

7. Ten opzichte van begroting 2021 een afname van aandeel ambulant door inzet 
jeugdhulp op school (verschuiving binnen de begroting). 

 

 

NB:   

Bij dit segment geldt ‘de wet van de grote getallen’. In totaal is een besparing voorzien van ongeveer 4 %.  

En 4% van een groot bedrag (afgerond 36,5 miljoen) is een groot bedrag (5,6 miljoen).  
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Segment 5 Jeugdhulp op school 

. 
 

• Regulier onderwijs (inclusief MBO): iedere jongere krijgt een passende 

onderwijsplek. 

• Gespecialiseerd onderwijs: jeugdhulp wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. 
 

2022 2023 2024 2025 

2.147.573 2.147.573 2.147.573 2.147.573 

Uitgangspunten begroting: 

1. Door vroegtijdig hulp in te zetten wordt zwaardere hulp en uitval 

voorkomen. 

 

2. Door ook inzet in groepsverband mogelijk te maken; door snelle inzet 

en beschikbaarheid op school en door het werken met vaste 

aanspreekpunten is de inzet van jeugdhulp op school effectiever. 

 

3. De eerste pilots laten zien dat door inzet met jeugdhulp op school een 
besparing te verwachten is in de segmenten 3 Dagbesteding en 
dagbehandeling en 4 Ambulant. We gaan deze pilots structureel 
maken. En we zetten gezien positieve effect op kwaliteit als financiën 
in op uitbreiding van initiatieven. In 2022 is hier een investering voor 
nodig. Met een verwacht positief effect (in andere segmenten) in de 
komende jaren. 
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Segment 6 Crisis 

 

• Het zoveel mogelijk voorkomen van crisissituaties. 

• Het realiseren van een éénduidige regionale crisisinfrastructuur, met als doel 

eenduidige bereikbaarheid, triage en passende toeleiding naar de juiste 

crisishulp. 

• • Jeugdigen worden ook in een crisissituatie zoveel mogelijk in hun eigen 
omgeving behandeld en begeleid. 
 

2022 2023 2024 2025 

2.283.084 2.283.084 2.283.084 2.283.084 

Uitgangspunten begroting: 

1. Door het maximeren van de termijn van vier tot zes weken voor crisistrajecten 
zorgen we voor een prikkel tot uitstroom uit het segment crisis naar passende 
vervolghulp. 
 

2. Door binnen segment te verschuiven van verblijf naar ambulant wordt op 
termijn een besparing gerealiseerd.  
 

3. Door over te gaan op beschikbaarheidsfinanciering zorgen we ervoor dat 

jeugdigen sneller terecht kunnen op een verblijfsplek voor crisishulp. De 

verwachting is dat beschikbaarheidsfinanciering kostbaarder is dan de huidige 

bekostigingssystematiek met een crisistoelage. In 2022 is een ophoging van 

het budget nodig. Het levert echter een efficiencywinst op bij de toegang en 

een kwaliteitsverbetering voor gezinnen in crisis. Op termijn zal een besparing 

op andere onderdelen in dit segment de extra kosten kunnen opvangen. De 

mogelijke besparing is niet in deze begroting verwerkt.  

 

Segment 7 Veiligheid 

• Realiseren van samenhang tussen de gemeentelijke toegang, de 

veiligheidsketen en het beschikbare Jeugdhulp aanbod bij de contracteren van 

de GI’s in een veranderend zorglandschap. 

• Betere samenwerking en heldere afspraken tussen gemeentelijke toegang en 

GI’s zodat eerder afstemming plaatsvindt over de in te zetten zorg (expertise 

naar voren). 

• Meer verbinding met de ouderproblematiek → gezinsgerichte aanpak en 

doorbreken van patronen waardoor ook minder recidive plaatsvindt, wordt 

genormaliseerd en duurzame veiligheid wordt gerealiseerd. 

 

2022 2023 2024 2025 

9.527.828 9.124.095  8.336.816  
 

 8.336.816  
 

Uitgangspunten begroting: 

1. Het streven is om per 2026 20% minder maatregelen uit te voeren. 

Jaarlijks wordt circa 5% minder ingezet. Dit is een beleidsafspraak en 

de GI’s worden hier niet op afgerekend. Om de verlaging te bereiken 

wordt de GI meer ingezet in de lokale teams, hiermee sorteren we 

voor op de uitkomsten van de pilot ‘samenwerken aan veiligheid’. 

Hiervoor is extra inzet nodig voor consult en advies. Dit vraagt een 

investering.  

 

 


