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ONDERWERP

raadsinformatiebrief realisatie jeugdhulp 2018 

Geachte raadsleden,

De Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland verzorgt vanaf 2015 de contractering van de 
jeugdhulpaanbieders namens de 13 Zeeuwse gemeenten en daarnaast de administratieve 
afhandeling en facturatie. Recent hebben wij de Monitor Jeugdhulp 2018 ontvangen met 
daarin de voorlopige realisatiecijfers van het afgelopen jaar. Deze hebben betrekking op 
ruim 90% van onze uitgaven voor jeugdhulp, een kleine 10% loopt via de gemeente zelf 
(voor toegang, PGB jeugd, vervoer jeugd en Veilig Thuis).

De cijfers uit de Monitor vallen tegen. Op zich zien wij sinds 2016 steeds stijgende kosten en 
een groeiende kloof met het macrobudget jeugdhulp. Na een tekort van ruim 1 miljoen over 
2017 hebben wij daarom de begroting 2018 op het onderdeel jeugdhulp tussentijds uit de 
reserve sociaal domein bijgeraamd. Hierbij zijn we uitgegaan van de werkelijk te verwachten 
kosten. Dit conform advies van de Inkooporganisatie die in het voorjaar 2018 een stijging 
van de uitgaven voor jeugdhulp prognosticeerde tot 2021.

Naar nu blijkt zijn in het 2e halfjaar 2018 de uitgaven echter verder opgelopen wat alsnog 
resulteert in een tekort op jeugdhulp van ruim € 1.5 miljoen. De directe oorzaak van de 
stijging ligt in een groei van het aantal declaraties, die zich gedurende het 3e en vooral 4e 
kwartaal heeft gemanifesteerd. Voor een verklaring hiervan zullen wij samen met de 
Inkooporganisatie nader onderzoek doen.

Het financiële beeld jeugdhulp 2018 verkort

Macrobudget septembercirculaire 2018 9.319.311
AF: gemeentelijke uitgaven 969.311
AF: voorlopige realisatie jeugdhulp Monitor jeugdhulp 2018 12.204.822
Resultaat vgl. met macrobudget septembercirculaire - 3.854.842
Bijraming uit reserve sociaal domein half 2018 2.271.120
Feitelijk tekort voor jaarrekening 2018 - 1.583.722
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Deze tabel laat ook zien hoe groot inmiddels het verschil is met de feitelijk beschikbare 
middelen van het Rijk via het macrobudget jeugdhulp. 

Het College hecht eraan om gezien het hoge bedrag de gemeenteraad nu reeds te 
informeren over de voorlopige realisatie jeugdhulp 2018 in plaats van via de jaarrekening.

Omdat het sociaal domein nog als enige deel uitmaakt van ons artikel 12-traject zal de 
toelichtende nota en aanvullende informatie ook aan de artikel 12-inspecteur worden verstrekt.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




