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Financieel resultaatjeugdhulpregio Drenthe

2015

Geachte leden van de raad,
Met deze brief informeren we u over het financiële resultaat van de jeugdhulpregio Drenthe aangaande
hetjaar 2015. Om duiding te geven aan deze cijfers is een inhoudelijke analyse nodig. Dit proces loopt
momenteel nog, u wordt hierover separaat geïnformeerd. Deze en andere relevante ontwikkelingen
lichten we graag toe in een informatiebijeenkomst op een nog te bepalen datum. Wij streven er naar om
de bijeenkomst voor het zomerreces te organiseren, hiervoor zijn we afhankelijk van de voortgang van de
inhoudelijke analyse die door de jeugdhulpregio wordt uitgevoerd.
De Drentse gemeenten en zorgaanbieders zijn er in geslaagd om over 2015 binnen het vastgestelde
budget voor jeugdhulp te blijven. Aan het eind van hetjaar resteert een overschot van 4% ten opzichte
van de rijksbijdrage. De rapportage over het derde kwartaal gaf nog aan dat de bestedingen ongeveer
gelijk zouden zijn aan de rijksbijdrage. Als gevolg van diverse ontwikkelingen en actuele cijfers zijn de
uitgaven vooralsnog lager dan verwacht. Hieronder vindt u een korte financiële toelichting op
hoofdpunten.
De belangrijkste oorzaken voor het positieve financiële resultaat:
Er waren in 2015 minder kinderen en jongeren in zorg dan vooraf geraamd.
Er is minder vaak een beroep gedaan op de zeer specialistische bovenregionale - en landelijk
ingekochte zorg.
Kinderrechters hebben in 2015 minder vaak een maatregel uitgesproken dan verwacht. Hierdoor
hebben de gecertificeerde instellingen uitvoering gegeven aan minder maatregelen dan voorzien.
Uit de voorlopige cijfers van de SVB over 2015 blijkt inmiddels dat de bestedingen lager zijn dan
de toegekende PGB's. Als gevolg hiervan kunnen de uitgaven voor PGB's lager uitvallen dan
begroot. Hierover is overigens pas duidelijkheid als de definitieve cijfers van de besteding van de
PGB's bekend. Dit bestedingsoverzicht volgt in juli 2016.
De uitvoeringskosten van de gemeenten zijn lager uitgevallen dan begroot.
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Financiële gevolgen
Voor 2015 is uiteindelijk sprake van een positief rekeningresultaat van C 4,7 miljoen. Dit is circa 4% van
de rijksbijdrage. Het rekeningsresultaat over 2015 vloeit terug naar de gemeenten. De specificering van
deze cijfers vindt nog plaats op grond van het vastgestelde verdeelmodel.
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Ruim 11.500 kinderen en jongeren in zorg
In 2015 kregen ruim 11.500 jeugdigen in Drenthe een vorm van gespecialiseerde Jeugdhulp.
Dat blijkt uit cijfers die de jeugdhulpregio deze week bekend maakte. Van hen rondden ongeveer
5000 hun behandeling af in datzelfde jaar. Bij twee derde van de behandelingen ging het om
trajecten korter dan een jaar. Verreweg de meeste trajecten werden beëindigd na afronding van
het behandelplan of in goed overleg tussen cliënt en behandelaar. Van alle jeugdigen in Drenthe
maakte 11% gebruik van een vorm van jeugdhulp.
Vorig jaar was het eerste jaar dat gemeenten verantwoordelijk

waren voor de jeugdhulp.

De nadruk lag daarbij op het bieden van continuïteit van zorg zodat jeugdigen zo veel mogelijk
lopende behandelingen konden afmaken. Tegelijkertijd hebben zorgaanbieders en gemeenten
gezamenlijk gewerkt aan het vernieuwen van de jeugdhulp. Doelstelling daarbij is dat er een
verschuiving plaats vindt van intensieve naar lichtere vormen van jeugdhulp. Ook is het de bedoeling
dat kinderen de zorg meer in hun eigen omgeving krijgen.
De Drentse gemeenten en gezamenlijke zorgaanbieders zijn er in geslaagd om over 2015 binnen de
vastgestelde begroting te blijven. Er is zelfs sprake van een onderbesteding van 4% ten opzichte van
de rijksbijdrage. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat minder jeugdigen een beroep op zorg
deden en dat ook mensen met een Persoonsgebonden Budget veel minder gebruik hiervan maakten
dan verwacht. In totaal is een bedrag van 4,7 miljoen euro teruggegaan naar gemeenten.
De gemeenten verwachten dit geld de komende jaren nodig te hebben om nieuwe kortingen door
het rijk te kunnen opvangen.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie neemt u contact op met communicatieadviseur

Maarten Ton van de

Jeugdhulpregio Drenthe. Telefoon 06-22057726. Bestuurlijke woordvoering over dit onderwerp
gebeurt door de voorzitter van de Jeugdhulpregio Roger de Groot.

