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Samenvatting & ontwikkelingen

Overzicht 2018

 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

Baten

Totaal begrote baten cfm 
decembercirculaire 2018 excl. 
uitvoeringskosten en incl. mee middelen 
Wmo en cumulatieregeling1

7.076.783 2.568.061 9.393.434 19.038.278

Realisatie2

CJG Subsidie 1.110.313 555.560 1.483.377 3.149.250

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking 2.824.318 908.223 2.643.371 6.375.912

Jeugd GGZ 2.426.488 995.655 2.622.751 6.044.894

Jeugd- en Opvoedhulp 2.818.193 342.526 587.708 3.748.426

Diensten gecertificeerde instellingen 735.607 222.709 721.433 1.679.750

ADHD 13.362 8.863 34.397 56.621

Vervoer 27.815 2.744 110.355 140.914

Jeugdzorg Plus 93.974 88.290 165.970 348.234

Landelijk transitiearrangement 84.725 0 63.706 148.431

Persoonsgebonden budget 434.000 169.000 445.000 1.048.000

Totaal realisatie 10.568.794 3.293.570 8.878.068 22.740.431

Verwacht resultaat -3.492.011 -725.509 515.366 -3.702.152

Procentuele afwijking t.o.v. baten -49% -28% 5% -19%

De realisatie van 2018 wijkt, in het bijzonder voor gemeente Leudal, af van de prognose in de derde 
kwartaalrapportage. De oorzaak hiervoor is dat er enerzijds veel nagefactureerd werd en anderzijds 
kosten in het laatste kwartaal toenamen.

2017
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

Baten 2017 7.576.249 2.707.354 9.205.882 19.489.485

Realisatie 2017 9.673.170 3.428.845 8.053.653 21.155.668

Resultaat 2017 -2.096.921 -721.491 1.152.229 -1.666.183

Procentuele afwijking -28% -27% 13% -9%

1 Inclusief uitkering in het kader van compensatieregeling voor gemeente Leudal. In 2018 bedroeg de uitkering in het kader 
van de compensatieregeling € 344.201, in 2017 € 422.116.
2 De (verwachte) realisatie in de jaarrapportage kan mogelijk afwijken van de lokale administratie en jaarrekening in 
verband met timingverschillen.
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Aantal jeugdigen in hulp

Aantal jeugdigen in hulp 2018 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW3 2018 Totaal MLW 2017

Centrum voor Jeugd en gezin 676 280 909 1.865 1.743
Jeugdhulp voor jeugd met een 
beperking 287 105 255 639 665

Jeugd GGZ 395 180 547 1.122 1.476

Jeugd- en Opvoedhulp 113 41 63 212 146

Diensten gecertificeerde instellingen 116 32 84 223 232

ADHD 24 11 58 93 156

JeugdzorgPlus 2 2 2 6 5

Landelijk transitiearrangement 6 0 3 9 12

Persoonsgebonden budget 75 27 48 150 170

Ontwikkeling kosten percelen 4
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3 Het totaal voor MLW hoeft niet gelijk te zijn aan de som van de drie gemeenten, in verband met verhuizingen kan een 
jeugdige in meerdere gemeenten worden meegeteld, maar in het totaal slechts één keer. Dit geldt voor de gehele 
rapportage waar het totalen van jeugdigen en hulpvragen betreft.
4ADHD en Vervoer staan niet in het diagram, vanwege de relatief lage kosten voor deze percelen.
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De meest opvallende patronen in de vergelijking tussen 2017 en 2018 in de percelen zijn:
- De kosten binnen het perceel Jeugdhulp voor jeugd met een beperking nemen voor de 

gemeenten Leudal en Nederweert af en voor gemeente Weert toe.
- Binnen de percelen Jeugd GGZ en Jeugd- en opvoedhulp nemen de kosten voor alle drie de 

gemeenten toe. Voor Jeugd GGZ wordt de stijging mogelijk veroorzaakt door de overgang 
naar profielen en/of verzwaring van zorg.

- De stijging van kosten ten opzichte van 2017 in gemeente Leudal voor Jeugd- en opvoedhulp 
is bijzonder fors, als gevolg van een stijging van de kosten voor verblijf.5

Ontwikkeling budgetten en kosten

5 Een deel van de kosten voor Verblijf betreft kosten voor kinderen met een voogdijmaatregel. Hiervoor 
kunnen gemeenten compensatie aanvragen, wanneer de kosten de betreffende drempel overstijgen. Dit zal in 
de loop van 2019 plaatsvinden, dan zal ook bekend worden welk bedrag er gecompenseerd kan worden.
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De ontwikkeling van de budgetten en kosten voor de gemeenten toont het volgende:
- Sinds 2015 dalen de inkomsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Alleen in de gemeente Weert is er in 2018 een lichte stijging van inkomsten.
- In de gemeente Leudal zien we de kosten sinds 2016 stijgen. 

In 2018 waren de kosten het hoogst sinds de decentralisatie.
- Na een stijging in 2017, dalen de kosten voor gemeente Nederweert in 2018.
- Voor de gemeente Weert dalen de kosten sinds de decentralisatie in 2015.

In 2018 zien we de kosten voor de eerste maal stijgen.
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1. Inleiding

De jaarrapportage geeft een beeld van het zorggebruik en de kosten voor de Jeugdwet in 2018.

2018 was een jaar volop in transformatie, waarbij er geïnvesteerd wordt in vernieuwde werkwijzen, 
het resultaat van deze investering zal de komende jaren gemonitord blijven worden en zich op 
langere termijn effectueren. 

Met ingang van 2018 wordt er resultaatgericht gewerkt en wordt er voor een deel van de ambulante 
hulpverlening met profielen gewerkt. Daarnaast heeft er een indikking van producten 
plaatsgevonden, waarbij er producten zijn samengevoegd, zodat er minder producten overblijven.
Het NJi heeft onderzoek gedaan naar de kostenontwikkeling (en verschillen hierin) voor de drie 
gemeenten. Dit onderzoek wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.

Waar mogelijk wordt de vergelijking met eerdere jaren gemaakt, om de ontwikkeling over meerdere 
jaren te kunnen volgen. Data van voorgaande jaren is zoveel mogelijk vergelijkbaar gemaakt.
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2. Kengetallen

Gemiddelde kosten per cliënt

20186

Kosten in € Leudal Nederweert Weert MLW

ADHD            407            487            399            412 

Dyslexie7         2.557         2.181         2.217         2.313 

Diensten GI’s (excl subsidie)         4.808         4.920         5.849         5.410 

Jeugd- en Opvoedhulp      24.629         8.186         9.184      17.440 

Jeugd GGZ         5.775         5.576         4.548         5.151 

Jeugdhulp voor Jeugd met Beperking         9.826         8.619      10.321         9.948 

Totaal 12.974 8.048 7.754 9.843

2017

Kosten in € Leudal Nederweert Weert MLW

ADHD 358 330 282 357

Dyslexie 2.455 2.742 2.818 2.692

Diensten GI’s (excl subsidie) 4.613 6.233 6.147 5.240

Jeugd- en Opvoedhulp 22.311 15.707 11.489 18.417

Jeugd GGZ 4.519 3.778 3.449 3.908

Jeugdhulp voor Jeugd met Beperking 10.598 11.918 8.894 10.215

Totaal 9.967 7.638 6.120 7.894

       Ontwikkeling 2017-2018
Leudal Nederweert Weert Eindtotaal

ADHD 21% 22% 13% 16%

Dyslexie 4% -20% -21% -14%

JBJR 8% -15% 0% 4%

Jeugd- en Opvoedhulp 12% -33% -14% -2%

Jeugd GGZ 33% 35% 32% 32%

Jeugd met Beperking -6% -26% 21% 0%

Totaal 30% 5% 27% 25%

6 LTA is niet opgenomen vanwege het kleine aantal cliënten.
7 Dyslexie wordt hier afzonderlijk van GGZ gepresenteerd, omdat de kosten voor dyslexietrajecten afwijken van overige 
GGZ-trajecten.
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De gemiddelde kosten per cliënt kunnen iets zeggen over de zwaarte, de lengte en/of de intensiteit 
van zorgtrajecten. Hierbij vallen de volgende zaken op:

- De gemiddelde kosten per cliënt voor Dyslexie dalen voor de gemeenten Nederweert en 
Weert.

- Waar de kosten per cliënt voor de diensten van Gecertificeerde Instellingen (diensten GI’s) 
voor de gemeente Leudal stijgen, dalen deze voor gemeenten Nederweert en Weert. De 
kosten per jeugdige liggen voor de gemeente Leudal een stuk hoger dan voor de gemeenten 
Nederweert en Weert in 2018.

- Voor gemeenten Nederweert en Weert dalen de kosten per jeugdige voor Jeugd en 
Opvoedhulp, in de gemeente Leudal stijgen deze. De kosten per jeugdige liggen in gemeente 
Leudal meer dan dubbel zo hoog dan in gemeenten Nederweert en Weert, wat veroorzaakt 
wordt doordat gemeente Leudal veel jeugdigen in verblijf heeft.

- Voor Jeugd GGZ stijgen de kosten per jeugdige voor alle drie de gemeenten, dit kan komen 
door een verzwaring van zorg of door de invoering van profielen.

- Voor Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking is er alleen in gemeente Weert een stijging 
van de kosten per jeugdige.

Gemiddelde duur van trajecten

Onderstaande tabel toont de gemiddelde duur van trajecten in maanden in 2017 en 2018.

Perceel Gemiddelde 
trajectduur 2017

Gemiddelde 
trajectduur 2018

ADHD 2,0 1,8

Dyslexie 6,8 2,5

Diensten GI’s 8,6 8,5

Jeugd- en Opvoedhulp 7,6 7,6

Jeugd GGZ 6,9 3,7

Jeugd met Beperking 7,2 6,5

Landelijk transitie arrangement 5,6 3,4

Uit de tabel blijken de volgende opvallendheden:
- Dyslexietrajecten  en GGZ  trajecten lijken in 2018 veel korter te duren. Dit wordt 

veroorzaakt door het afsluiten van DBC’s per 01-01-2018, hierdoor zijn er veelal nog 
kortdurende trajecten ingezet.

- De duur van trajecten binnen de diensten van GI’s en binnen Jeugd- en opvoedhulp blijft 
nagenoeg gelijk.

- De trajecten binnen Jeugdhulp voor jeugd met een beperking zijn in 2018 korter dan in 2017.
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3. Beleid

Algemeen 
In dit hoofdstuk worden belangrijkste beleidsthema’s voor 2018 kort toegelicht. 
De gemeenten in Midden-Limburg hebben een beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 vastgesteld waarin 
de beoogde doelen en resultaten benoemd zijn voor het jeugdhulpstelsel. We werken toe naar een 
samenleving in beweging waarin burgers participeren, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en 
jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. In 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van dit 
beleidsplan en is besloten om het beleidsplan te verlengen voor de jaren 2017-2019. 
In 2018 zijn de volgende investeringen gedaan:

Intensivering preventie jeugdhulp
Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen bij het opvoeden en opgroeien van 
jeugdigen staat centraal in het regionale jeugdhulpbeleid. Om het preventieve beleid te versterken 
zijn enkele extra preventieve activiteiten gestart vanaf 2018.

Preventiearrangementen
In 2018 is gestart met enkele regionale preventieve interventies. Op basis van de 15 meest 
voorkomende opvoed- en opgroeiproblemen is regionaal ingezet op een aantal preventieve 
programma’s. Gekozen is voor interventies waarbij veel preventieve winst te behalen is en die zich 
richten op meerdere doelen tegelijk (voorkomen van kindermishandeling, bevorderen gezondheid). 
Vanaf voorjaar 2018 is de GGD gestart met Voorzorg, waarbij een verpleegkundige van de 
jeugdgezondheidszorg kwetsbare aanstaande moeders in een zorgelijke situatie ondersteunt bij de 
opvoeding van hun eerste kind
Daarnaast investeren de gemeenten in programma’s gericht op opvoedingsondersteuning aan 
gezinnen die steun kunnen gebruiken (Gezin Gezien, Ouders Ondersteunen Ouders). 
Vanuit netwerk 0-4 is door JGZ de voorbereiding voor ouderschapscursus PrePare opgestart (plan 
start in Weert, uitrol ML west). Daarna kwam bericht minister de Jonge over Kansrijke Start en 1000 
dagen. Weert sloot aan bij Kansrijke Start. Tenslotte is er in het kader van de versterking van de 
pedagogische rol van de basisvoorzieningen aandacht voor ondersteuning van het lokale 
verenigingsleven. 
T.a.v. versterking basisvoorzieningen: Vooruitlopend op extra budget voor onderwijsachterstanden 
bij 2-6 jarigen en de verplichting om 16 uur opvang voor peuters met taalachterstand aan te bieden, 
is in Weert het vanaf 2011 bestaande aanbod van 16,5 uur uitgebreid van 40 naar 52 weken. 
Hierdoor krijgen deze peuters i.p.v. een terugval in de vakantie net een doorlopend taalbad. 
Koersdocument preventie
In 2018 is samen met partners gewerkt aan het Koersdocument preventie. Het koersdocument is 
vastgesteld door de colleges van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. Beleidsmatig wordt 
de komende jaren ingezet op het vergroten van het bereik van preventieactiviteiten, het verbeteren 
van de afstemming en coördinatie van preventieactiviteiten en het bevorderen van het samen 
werken aan nieuwe interventies. Verder worden op drie thema’s concrete preventieactiviteiten extra 
gestimuleerd: het bevorderen van duurzaam ouderschap (onder andere voorkomen van 
vechtscheidingen), het bieden van gelijke kansen aan alle jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar en 
het versterken sociale netwerken voor volwassenen en ouderen.

Onderzoek NJi
Het NJi heeft de verschillen in zorggebruik in relatie met de uitgaven in de jeugdhulp onderzocht. 
Naar voren is gekomen dat het zorggebruik hoger is dan landelijk en dat dit niet verklaard kan 
worden aan de hand van demografische kenmerken van de gemeenten, maar dat het aannemelijk is 
dat het aanbod in de regio de vraag bepaalt. Vooral de aanwezigheid van verblijflocaties en 
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zorgboeren is hierbij kenmerkend. Verder is gebleken dat veel kinderen speciaal onderwijs volgen en 
dat deze kinderen veel gebruik maken van jeugdhulp.

Transformatieplan 
De regio Midden-Limburg heeft een transformatieplan gemaakt om rijksmiddelen te krijgen 
waarmee aan de transformatie van de jeugdhulp een extra impuls kan worden gegeven. Voor de 
regio Midden-Limburg West is € 190.000 per jaar (2018, 2019 en 2020) beschikbaar. In het 
transformatieplan zijn een aantal bestaande beleidsacties en enkele nieuwe uitvoeringsaspecten 
opgenomen.

Samenwerking tussen vrijwillig en gedwongen kader 
Er is ook in 2018 veel geïnvesteerd in de samenwerking tussen vrijwillig en gedwongen kader en het 
op- en vooral ook weer afschalen in de keten van gedwongen en vrijwillig. De door de gemeenten 
opgezette casusoverleggen in deze (met aanwezigheid gezin) zijn voortgezet: Beschermingsplein 
(CJG, Gecertificeerde instellingen en Raad voor Kinderbescherming en ouders) is gericht op noodzaak 
opschalen naar gedwongen kader en het schakeloverleg gericht op afschaling van gedwongen kader 
naar vrijwillig bij einde maatregel. Nieuw in 2018 is het schakeloverleg 18-/ 18+. In dit overleg sluiten 
jongere, de Gecertificeerde instellingen, gemeente en AMW/CJG aan om de ondersteuning na 18 jaar 
vorm te geven.

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen 
Per 1 januari 2019 is de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten 
gegaan. Op basis van een pilot die we in 2016 gestart zijn in Midden-Limburg, is invulling gegeven 
aan deze taak. 2018 is gebruikt om de laatste zaken te regelen voor de overdracht van deze taken 
naar de gemeenten.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 
In 2018 hebben Midden-Limburgse gemeenten een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Samenwerkingsafspraken tussen pleegzorgaanbieders, Gecertificeerde instellingen en CJG  
Naar aanleiding van het provinciaal plan van aanpak verbetering pleegzorg zijn de 
samenwerkingsafspraken verbeterd. 

Gecertificeerde instellingen
In 2018 is de landelijk ingegeven ombuiging van inkoop naar subsidie van de activiteiten van de GI 
afgerond en is er vanuit het transformatiefonds inzet op een verdere transformatie van de GI in de 
vorm van een pilot gericht op ‘regie tijdens de maatregel en verlaging administratieve lasten.

Het regionaal expertiseteam
Het regionaal expertiseteam is een Midden-Limburgs overleg dat in 2018 is gestart over zeer 
complexe cases, waarbij aanbieders en toegangsverleners samen oplossingen zoeken voor deze 
cases.

Crisis
Traject gelopen gericht op verbetering crisiszorg. Heeft geleid tot 1 toegang voor alle crises jeugd, 
verkorten duur crisis bed en verstevigen ambulante crisishulp.

Plan van aanpak 18-23
Het plan is verder uitgevoerd. Evaluatie start in 2019.
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Invoering nieuwe toegang (werken met profielen en resultaat gericht werken) 
Na een lange voorbereidingstijd is per 1 januari 2018 een nieuw toegangsproces ingevoerd. 
De uitgangspunten voor dit nieuwe proces zijn:

 Sturen op resultaten centraal.
 Meer flexibiliteit voor klant, aanbieder en gemeente rondom maatwerktrajecten.
 Minder administratieve lasten.
 Betere rechtszekerheid voor de klant. 
 Inzet van profielen (trajectprijzen) in plaats van producten voor ambulante inzet.

De invoering van dit nieuwe toegangsproces heeft op de toegang (CJG en de GI’s) en de 
aanbieders een enorme impact gehad. Uit verschillende evaluaties is gebleken dat 
 Het nieuwe proces tot veel discussie heeft geleid tussen toegang en aanbieders;
 De profielprijzen voor de Jeugdhulp te laag waren voor de percelen Jeugd en Opvoedhulp 

en Jeugd met een Beperking;
 Het nieuwe proces een cultuuromslag vraagt van mensen die niet zondermeer te maken is. 
 Het nieuwe proces niet ervaren wordt als minder bureaucratie, integendeel (spanning 

rechtszekerheid versus minder administratie).
 Het laten ondertekenen van plannen door ouders zeer vertragend werkt. 

Het proces is in de loop van 2018 op enkele onderdelen aangepast. Monitoring van het proces 
blijven we doen. 
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4. CJG

Het CJG is in 2018 aan de slag gegaan met een nieuwe werkwijze bij het verlenen van toegang naar 
gespecialiseerde jeugdhulp. Hierbij wordt er samen met de cliënt gekeken wordt welke zorgbehoefte 
er is en welke resultaten er beoogd worden. Hierbij wordt de inhoudelijke opvolging ook beter 
ingevuld.

Preventie

Preventie activiteiten 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal Totaal

Info en advies 187 143 159 141 630

Individuele vragen 124 91 124 117 456

Themabijeenkomsten 228 (16) 286 (14) 217 (7) 425 (14) 1138

Workshop triple p 0-12j 52 (10) 42 (7) 17 (6) 69 (16) 180

Lezing triple p 51 (3) 24 (7) - 31 (6) 106
Workshops aan docenten of 
medewerkers Kinderopvang 87 (5) 26 (1) 10 (1) 81 (16) 204

Gastlessen leerlingen PO 193 (5) 82 (1) - 85 (2) 357

Gastlessen leerlingen VO 271 (2) 80 (1) 122 (1) 221 (3) 694

Workshop vereniging 75 (2) - - - 75
Preventie activiteiten worden vermeld in individuele klantcontacten, tussen haakjes het aantal bijeenkomsten of lessen.

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de preventie activiteiten van het CJG in heel Midden 
Limburg. Het aantal info en advies vragen daalden in 2018 ten opzichte van 2017 (844), hier is geen 
specifieke oorzaak voor bekend. Het totaal aantal individuele vragen in 2018 is vergelijkbaar met 
2017 (450).

Organisaties die ouders toeleiden naar het CJG

 4de kwartaal Leudal Nederweert Weert

Eigen initiatief 53% 56% 54%

Scholen/onderwijs 15% 16% 16%

Arts (huisarts/ jeugdarts) 10% 9% 9%

Gespecialiseerde jeugdhulp 8% 5% 8%

Veilig Thuis 4% 6% 3%

AMW 2% 3% 2%

Sociaal netwerk 2% 1% 1%

BJZ/WSG 2% 2% 2%

Welzijn 2% 0% 0%

Kinderopvang-peuterspeelzalen 1% 0% 1%

Medisch specialist 1% 1% 2%

Leerplicht 0% 0% 0%

Gemeente 0% 1% 2%

Raad voor de kinderbescherming 0% 0% 0%

Veiligheidshuis 0% 0% 0%

Politie 0% 0% 0%

totaal 100% 100% 100%
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Ongeveer de helft van de ouders meldt zich op eigen initiatief bij het CJG. De verhoudingen tussen de 
diverse instanties die ouders naar het CJG leiden blijven stabiel.

Ambulante hulpverlening

2018 Leudal Nederweert Weert
Totaal 
MLW

Aanmeldingen 279 101 375 755

Intakegesprekken 
(hulpverleningen) 258 98 351 707

Totaal in begeleiding 676 280 909 1.865

Totaal afgesloten 205 104 319 628

2018
MLW 4de 
kwartaal

MLW 3de 
kwartaal

MLW 2de 
kwartaal

MLW 1ste 
kwartaal

Totaal MLW 
2018

Aanmeldingen 199 161 204 191 755

Intakegesprekken 
(hulpverleningen) 174 153 183 197 707

Totaal in begeleiding 1.394 1.363 1.367 1.318 5.442

Totaal afgesloten 165 168 141 154 628

Na een afname in het derde kwartaal, neemt het aantal aanmeldingen in de regio in het vierde 
kwartaal weer toe. Dit zijn jaarlijks terugkerende seizoenspatronen, die samenhangen met het 
schooljaar. Alleen in gemeente Nederweert daalt het aantal aanmeldingen gedurende geheel 2018.
Met de stijging van het aantal aanmeldingen, stijgt ook het aantal jeugdigen in begeleiding 
gedurende 2018. Al sinds 2016 ziet het CJG een stijging van het aantal cliënten in begeleiding. Dit is 
het gevolg van de keuze om trajecten in de gespecialiseerde jeugdhulp te blijven volgen.

Wachttijden 

4de kwartaal Leudal Nederweert Weert

0 t/m 14 dagen 63% 79% 55%

15 t/m 22 dagen 14% 9% 14%

23 dagen en langer 23% 12% 30%
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Ontwikkeling cliënten met wachttijd < 15 dagen

In bovenstaande grafiek wordt per gemeente het percentage cliënten weergegeven per kwartaal met 
een wachttijd van minder dan 15 dagen, Voor alle drie de gemeenten neemt dit percentage 
gedurende 2018 toe, wat betekent dat er steeds meer jeugdigen snel geholpen kunnen worden door 
het CJG. In het eerste kwartaal liepen de wachttijden op vanwege de nieuwe werkwijze en een 
stijging van ziekteverzuim en personeelsverloop. Inmiddels is de formatie versneld toegegroeid naar 
de voorgenomen grootte. 
Wanneer de start na de derde week plaatsvindt, is dit veelal de eigen keuze van de ouders en niet 
het gevolg van wachttijden.

Toeleiding naar gedwongen kader

Onderstaande tabel toont het aantal verzoeken tot onderzoek (VTO) per kwartaal per gemeente.

Gemeente VTO 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal

Leudal Aantal individuele kinderen 2 1 4 5

Leudal Betrekking op gezinnen 2 1 3 4

Nederweert Aantal individuele kinderen 0 0 0 0

Nederweert Betrekking op gezinnen 0 0 0 0

Weert Aantal individuele kinderen 1 1 4 6

Weert Betrekking op gezinnen 1 1 4 2

In gemeente Nederweert zijn er in 2018 geen verzoeken tot onderzoek ingesteld.
Sinds 2016 was het aantal VTO’s per kwartaal redelijk stabiel. In 2018 is er een daling van het aantal 
VTO’s ten opzichte van voorgaande jaren.
Het gaat in totaal om zeer lage aantallen, in verhouding tot het totaal aantal cliënten bij het CJG. Dit 
bevestigt dat in veel gezinnen jeugdhulp binnen een vrijwillig kader vorm gegeven kan worden.
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Klachten

In 2018 ontving het CJG in Midden Limburg in totaal 25 klachten: 

 Midden Limburg

1ste  kwartaal 8

2de  kwartaal 6

3de  kwartaal 4

4de  kwartaal 7

Klachten in het vierde kwartaal hadden betrekking op het niet eens zijn met keuzes van het CJG en 
zich hier onvoldoende in gehoord voelen, bejegening, zich onvoldoende geïnformeerd voelen en het 
niet nakomen van afspraken.
Alle klachten van 2018 zijn conform de interne klachtprocedure behandeld en afgerond. 

Tevredenheid

4de kwartaal Leudal Nederweert Weert

goed 40% 35% 39%

voldoende 56% 62% 58%

matig 4% 3% 2%

slecht 0% 1% 1%

totaal 100% 101% 100%

Onderstaande tabel toont hoeveel procent van de cliënten minimaal een voldoende-score 
(voldoende of goed) gaven gedurende 2018 aan de dienstverlening van het CJG. In het eerste 
kwartaal werd er door het CJG niet over de tevredenheid gerapporteerd, dus deze gegevens zijn niet 
opgenomen. 

Goed/Voldoende 
scores Leudal Nederweert Weert

1ste  kwartaal niet bekend niet bekend niet bekend

2de  kwartaal 92% 100% 98%

3de  kwartaal 97% 97% 97%

4de  kwartaal 96% 97% 97%

De meerderheid (96%-97%) vindt de verleende hulp voldoende of goed. In vergelijking met 2017 ziet 
het CJG een afname van score goed en een toename van score voldoende.

Bevindingen

- In 2018 is het CJG gestart met een nieuwe werkwijze voor het verlenen van toegang naar de 
gespecialiseerde jeugdhulp, het doel hiervan is om meer op resultaten te sturen.

- Interesse in preventie activiteiten blijft ook in 2018 hoog.
- De wachttijden waren in het begin van het jaar lang, maar werden gedurende 2018 korter; er 

konden meer cliënten in 2 weken geholpen worden.
- Voor heel Midden Limburg had het CJG in 2018 25 klachten ontvangen, deze zijn conform de 

klachtenprocedure afgehandeld.
- 96% tot 97% van de cliënten beoordeelt de hulpverlening van CJG als voldoende of goed.
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5. Toegang

Verwijzers geven toekenningen af voor tweedelijns zorg. Het CJG is gemandateerd om namens de 
gemeenten te verwijzen. Daarnaast zijn er een aantal door de wet bevoegde verwijzers.

Informatie over de verwijzers wordt steeds beter geregistreerd, waardoor hierover gerapporteerd 
kan worden.

Zorg in Natura

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten dat in 2018 een toekenning had per verwijzer.

Leudal Nederweert Weert Totaal

CJG 304 139 334 40%

Huisarts 321 123 429 44%

Jeugdarts 21 8 19 2%

Gecertificeerde Instelling 130 32 91 13%

Medisch specialist 60 21 112 10%

Overig8 29 23 51 5%

Onbekend 2 1 0%

Rechter, Raad vd. Kinderbesch. 129 36 98 13%

Eindtotaal9 738 316 917 100%

In de gemeenten Leudal en Weert zijn de huisartsen de grootste verwijzer naar de 2de lijn zorg voor 
Zorg in Natura voor wat betreft het aantal cliënten. In Nederweert is dit het CJG. 

Verwijzers ADHD Dyslexie JBJR J&O JGGZ JmB LTA Eindtotaal

CJG 88 97 229 511 1 927

Huisarts 79 7 5 787 35 4 917

Jeugdarts 1 1 32 15 49

Gecertificeerde Instelling 2 140 51 167 360

Medisch specialist 48 2 130 11 4 195

Overig 1 97 1 4 103

Onbekend 1 2 3

Rechter, Raad vd. Kinderbesch. 235 6 1 27 269

Eindtotaal 127 195 235 230 1.167 717 9 2.680

8 De categorie Overig heeft voornamelijk betrekking op de verwijzing naar Dyslexie. Basisscholen kunnen de zorgbehoefte 
vaststellen, echter omdat er een formele toekenning nodig is, wordt deze vervolgens door het CJG afgegeven.
9 Omdat een cliënt meerdere toekenningen met verschillende verwijzers kan hebben, kan een cliënt in meerdere regels 
voorkomen, in het totaal is de cliënt eenmaal opgenomen, waardoor het totaal kan afwijken van de som van alle regels. Dit 
geldt voor beide tabellen.
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Wanneer naar de toegekende bedragen wordt gekeken, is er de volgende indeling in verwijzers:

Toegekende bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal

CJG 6.036.639 1.929.426 6.082.026 48%

Huisarts 1.515.527 823.349 1.416.855 13%

Jeugdarts 335.097 50.705 159.963 2%

Gecertificeerde Instelling 4.923.435 478.103 1.943.785 25%

Medisch specialist 792.715 147.381 671.007 5%

Overig10 115.138 92.434 187.938 1%

Onbekend 13.487 0 2.094 0%

Rechter, Raad vd. Kinderbesch. 811.433 197.265 609.387 6%

Eindtotaal 14.543.471 3.718.662 11.073.055 100%

Op basis van de toegekende bedragen is het CJG de grootste verwijzer, gevolgd door de 
gecertificeerde instellingen. De trajecten die door de gecertificeerde instellingen worden 
doorverwezen betreffen veelal (duurdere) verblijfstrajecten.

Wanneer er nader wordt gekeken naar de toegang tot de verschillende percelen, zijn er een aantal 
patronen zichtbaar:

- Huisartsen verwijzen veelal naar het perceel Jeugd GGZ. In termen van kosten zijn de 
huisartsen verantwoordelijk voor 13% van de toewijzingen, hierdoor bepalen zij een flink 
deel van de kosten voor Jeugdhulp.

- CJG is de hoofdverwijzer naar het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking.
- De ‘overige’ verwijzer Basisschool verwijst naar Dyslexie.
- Alleen rechters en de Raad voor de Kinderbescherming kunnen naar het perceel 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering verwijzen.
- Gecertificeerde instellingen zijn de grootste verwijzer naar het perceel Jeugd & Opvoedhulp.

Persoonsgebonden budget

Pgb’s kunnen alleen door het CJG worden toegekend. Onderstaande tabel laat het aantal actieve 
verwijzingen voor Pgb’s zien.

Leudal Nederweert Weert MLW

Toegekende Pgb’s 2018 71 27 48 146

Toegekende Pgb’s 2017 76 26 68 170

In gemeenten Weert en Leudal is het aantal toegekende Pgb’s lager in 2018 dan in 2017, in 
gemeente Nederweert is het aantal Pgb’s nagenoeg gelijk gebleven.

10 De categorie Overig heeft voornamelijk betrekking op de verwijzing naar Dyslexie. Basisscholen kunnen de zorgbehoefte 
vaststellen, echter omdat er een formele toekenning nodig is, wordt deze vervolgens door het CJG afgegeven.
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Bevindingen

- Het CJG en de huisartsen verwijzen de meeste cliënten naar tweede lijns zorg.
- Huisartsen zijn de grootste verwijzer naar het perceel GGZ.
- CJG is de hoofdverwijzer naar het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking.
- In de regio neemt het aantal toekenningen af voor Pgb’s, alleen in gemeente Nederweert 

blijft het aantal toegekende Pgb’s gelijk in 2018.
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6. Wachtlijsten bij gespecialiseerde zorgaanbieders

Van een wachtlijst is sprake wanneer een jeugdige op een peildatum langer dan 5 dagen na de intake 
wacht op jeugdhulp van een gespecialiseerde zorgaanbieder. Onderstaand wordt het aantal 
jeugdigen op een wachtlijst per 31-12-2018 getoond, en vervolgens de ontwikkeling van de aantallen 
over de kwartalen in 2018.

Stand 31-12-2018 Leudal Nederweert Weert

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking 6 1 4

Jeugd GGZ 29 13 53

Jeugd en opvoedhulp 0 0 0

Totaal 35 14 57

Ontwikkeling 2018 Totaal per
31-03-2018

Totaal per
30-06-2018

Totaal per
30-09-2018

Totaal per
31-12-2018

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking 12 1 17 11

Jeugd GGZ 44 72 89 95

Jeugd en opvoedhulp 5 5 11 0

Totaal 61 78 117 106
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Leudal Nederweert Weert

Wachtlijstontwikkeling 2018

Bevindingen

- Na een afname in het eerste kwartaal van 2018 stijgen de wachtlijsten gedurende 2018. In 
het laatste kwartaal nemen de wachtlijsten in de drie gemeenten licht af.

- De wachtlijsten zijn het grootst binnen het perceel Jeugd GGZ.
- Meerdere aanbieders hebben jeugdigen op een wachtlijst staan, binnen GGZ is er echter één 

aanbieder die voor het grootste deel van de wachtlijsten verantwoordelijk is. Bij deze 
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aanbieder vond er in 2018 een grotere instroom plaats in combinatie met een tekort aan 
gekwalificeerd personeel.11

- De wachtlijsten worden in gesprekken met aanbieders besproken.

11 De registratie van wachtlijsten is verschillend bij aanbieders, daardoor kan het lastig zijn om wachtlijsten van aanbieders 
met elkaar te vergelijken.
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7. Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de organisatie die landelijk het onafhankelijke 
vertrouwenswerk uitvoert in de jeugdhulp. Het AKJ voert deze opdracht uit voor alle gemeente, 
gefinancierd door de VNG.

Jeugdigen, ouders en verzorgers kunnen bij het AKJ terecht met vragen of klachten over de 
jeugdzorg. Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen die vragen of klachten heeft over 
de jeugdzorg. Meldingen komen binnen bij de telefonische adviesdienst, de chat of e-mail en via 
groepsbezoeken.

Bij het AKJ kunnen jeugdigen, ouders en verzorgers terecht met vragen, problemen en/of klachten 
over:

 Bureau Jeugdzorg;
 gezinsvoogdij;
 Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 zorginstellingen;
 pleegzorg.

Ook kan ondersteuning worden verkregen bij vragen of klachten over:

 landelijk werkende instellingen voor (gezins-)voogdij en jeugdreclassering;
 regionaal werkende instellingen.

Daarnaast werkt het AKJ samen met gemeenten in verband met de nieuwe Jeugdwet. Het AKJ 
rapporteert jaarlijks aan de gemeenten over haar werkzaamheden. De resultaten in deze 
rapportages zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

De gemeente Nederweert had in 2018 minder dan vijf klachten, vanwege de herleidbaarheid van het 
kleine aantal zijn er geen gegevens beschikbaar gesteld door het AKJ.

Aantal unieke cliënten 

Een melding van vraag, probleem of klacht kan door de zorgontvanger zelf worden gedaan, maar ook 
door iemand uit zijn netwerk, bijvoorbeeld ouder of hulpverleners. Voor het AKJ is de melder de 
cliënt:

Aantal unieke cliënten Leudal Nederweert Weert

Jeugdigen 5 - 1

(Pleeg) Ouders 9 - 11

Onbekend/anders 2 - 1

Totaal 2018 16 - 13

Totaal 2017 26 7 7

 Het aantal cliënten dat zich meldt bij het AKJ is voor gemeente Leudal flink gedaald ten opzichte van 
2017, voor gemeente Weert is het aantal meldingen gestegen.
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Vragen en problemen in behandeling in 2018

Vragen en problemen Leudal Nederweert Weert

Aantal vragen 0 - 2

Aantal problemen 8 - 0

Klachten in behandeling in 201812

Type klachten Leudal Nederweert Weert

Bejegening 8 - 18

Bereikbaarheid/ beschik- 

baarheid/ afspraken

1 - 3

Beslissing 3 - 3

Gebrekkige informatie 4 - 2

Grensoverschrijdend 

gedrag

2 - 0

Klachtenprocedure 1 - 0

Rapportage 1 - 1

Uitvoering jeugdhulp 3 - 1

Totaal aantal klachten 2018 23 - 28

Totaal aantal klachten 2017 26 17 23

Totaal aantal klachten 2016 26 10 43

12 Klachten die in 2018 in behandeling zijn, kunnen ook al in 2017 zijn gemeld.
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Het aantal klachten neemt voor gemeente Leudal licht af in 2018 ten opzichte van 2017. Voor 
gemeente Nederweert is het aantal klachten niet bekend, echter deze zijn minder dan vijf, het aantal 
klachten is zodoende ook gedaald voor gemeente Nederweert.

Resultaten 

Afhandeling vragen, problemen en klachten

Onderstaande tabel toont hoe de vragen, problemen en klachten zijn afgehandeld of eventueel zijn 
doorgezet naar een actieve klachtondersteuning.

Type klachten Leudal Nederweert Weert

Afgerond met advies en 

informatie

10 - 10

Afgebroken 0 - 3

Naar ondersteuningstraject 21 - 17

1e contact loopt nog 0 - 0
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8. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking

De groep jeugdigen met een beperking is een diverse groep met verschillende soorten problematiek. 

Het gaat om jeugdigen met een:
 (licht) verstandelijke beperking
 zintuiglijke beperking
 lichamelijke beperking 
 somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
 psychiatrische aandoening (waaronder autisme)

De jeugdhulp bestaat uit verschillende vormen zoals begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend 
verblijf (‘logeren’) en behandeling. Per jeugdige wordt samen met het CJG of de gecertificeerde 
instellingen bepaald welke vormen van jeugdhulp (en combinaties daarvan) ingezet moeten worden 
aanvullend op wat het gezin en de omgeving zelf kan. 

2018

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Toekenningen € 7.190.202 € 2.013.831 € 6.545.889 € 15.749.922

Realisatie  € 2.819.936  € 904.981  € 2.631.946 € 6.356.863

Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 287 105 255 639

In dit perceel zijn de toekenningsbedragen vrij hoog. Toekenningen worden voor een groot deel niet 
verzilverd. Er zal in 2019 nader worden onderzocht wat de oorzaken van de grote verschillen tussen 
toekenningen en gebruik van zorg zijn en hoe het verschil verkleind kan worden.

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 2.272.625 911.943 1.733.178 4.917.746

Verwachte realisatie (incl. verplichtingen) 2.824.318 908.223 2.643.371 6.375.912

Verwacht resultaat -551.693 3.720 -910.193 -1.458.166

2017
Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie € 3.190.143 € 1.239.463 € 2.312.385 € 6.741.991

Aantal jeugdigen 301 104 260 665
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1ste t/m 4dekwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste  kwartaal – realisatie € 685.186 € 249.680 € 674.848 € 1.609.713

2de  kwartaal – realisatie € 639.694 € 233.859 € 701.657 € 1.575.210

3de  kwartaal – realisatie € 707.492 € 198.504 € 627.315 € 1.533.311

4de  kwartaal – realisatie € 787.564 € 222.938 € 628.126 € 1.638.628

1ste kwartaal – aantal jeugdigen 208 73 200 481

2de kwartaal – aantal  jeugdigen 218 70 203 490

3de  kwartaal – aantal jeugdigen 215 78 200 488

4de  kwartaal – aantal jeugdigen 206 77 188 471

Aantal hulpvragen 2018 (toegekend) 

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Producten 485 160 453 1.086

Dagbehandeling 116 41 115 271

Jeugdhulp ambulant 275 82 225 575

Jeugdhulp crisis 2 0 2 4

Persoonlijke verzorging 2 1 5 8

Verblijf (excl. behandeling) 33 17 40 90

Verblijf (incl. behandeling) 4 2 5 7

Vervoerdiensten 53 17 61 131

Profielen 68 35 83 186

Basis 2 1 1 4

Aanvullend 33 20 34 87

Intens 33 14 48 95
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Leudal Nederweert Weert

Ontwikkeling kosten 2017-2018

De kosten in gemeente Nederweert nemen gedurende de laatste twee jaar af, waarbij in het laatste 
kwartaal van 2018 een lichte toename plaatsvindt. In gemeente Weert zien we een daling in de 
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tweede helft van 2018 nadat de kosten eerder stegen. In gemeente Leudal is het kostenpatroon in 
2017 en 2018 wat grilliger.
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Ontwikkeling clientenaantallen

Het aantal cliënten lijkt over 2017 en 2018 vrij stabiel te zijn, met uitzondering van een opvallende 
piek in het vierde kwartaal van 2017, waardoor deze piek wordt veroorzaakt is niet duidelijk.

 Realisatie Leudal Nederweert Weert

Dagbehandeling € 420.960 € 277.838 € 604.181

Jeugdhulp ambulant € 1.609.450 € 413.751 € 1.140.334

Jeugdhulp crisis € 2.844 € 0 € 5.171

JMB Profiel Basis € 2.700 € 1.350 € 1.050

JMB Profiel Aanvullend € 74.923 € 57.000 € 73.340

JMB Profiel Intens € 128.930 € 59.185 € 181.175

Persoonlijke verzorging € 1.540 € 2.237 € 18.382

Verblijf € 554.909 € 86.307 € 578.209

Vervoerdiensten € 23.681 € 7.313 € 30.105

Totaal € 2.819.936 € 904.981 € 2.631.946

Totaal 2017 € 3.190.143 € 1.239.463 € 2.312.385

Ter vergelijking worden in onderstaande tabel de toekenningen per productcategorie getoond.

Toekenningen Leudal Nederweert Weert

Dagbehandeling € 1.009.168 € 449.977 € 1.283.029

Jeugdhulp ambulant € 5.101.418 € 1.227.862 € 3.737.172

Jeugdhulp crisis € 40.108 € 0 € 73.170

JMB Profiel Basis € 2.900 € 1.539 € 1.011

JMB Profiel Aanvullend € 79.481 € 58.256 € 75.933

JMB Profiel Intens € 150.745 € 63.337 € 190.427

Persoonlijke verzorging € 5.815 € 6.597 € 23.604

Verblijf € 714.045 € 188.820 € 1.077.482

Vervoerdiensten € 86.520 € 17.444 € 84.063

Totaal € 7.190.202 € 2.013.831 € 6.545.889
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Bevindingen

- De kosten voor gemeente Leudal en Nederweert dalen ten opzichte van 2017, in gemeente 
Weert stijgen de kosten.

- Het aantal cliënten is redelijk stabiel voor de gehele regio in 2018.
- Ambulante jeugdhulp is de productcategorie met de hoogste kosten.
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9. Jeugd GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan jeugdigen met een psychische 
aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

2018
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Toekenningen € 3.195.563 € 1.121.993 € 3.009.049 € 7.326.604

Realisatie € 2.142.663 € 890.210 € 2.344.500 € 5.377.373

Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 395 180 547 1.122

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 1.865.750 658.365 2.302.345 4.826.460

Verwachte realisatie (incl. verplichtingen) 2.426.488 995.655 2.622.751 6.044.894

Verwacht resultaat -560.738 -337.290 -320.406 -1.218.434

2017

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie € 2.320.666 € 924.979 € 2.449.600 € 5.695.245

Aantal jeugdigen 530 249 704 1.476

1ste t/m 4de kwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste  kwartaal – realisatie € 409.872 € 205.502 € 478.312 € 1.093.686

2de  kwartaal – realisatie € 464.363 € 212.376 € 614.065 € 1.290.804

3de  kwartaal – realisatie € 605.530 € 200.045 € 513.711 € 1.319.286

4de  kwartaal – realisatie € 662.898 € 272.287 € 738.412 € 1.673.597

1ste kwartaal – aantal jeugdigen 195 76 233 503

2de kwartaal – aantal  jeugdigen 205 95 265 564

3de kwartaal – aantal  jeugdigen 190 83 238 511

4de kwartaal – aantal  jeugdigen 216 98 307 621
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Aantal hulpvragen 2018 (toegekend) 
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Producten 116 76 147 339

Dagbehandeling 11 5 17 33

Jeugdhulp ambulant 20 21 30 71

Jeugdhulp crisis 16 1 6 23

Verblijf  (incl. behandeling) 10 3 4 17

Dyslexie 59 46 90 195

Profielen 497 180 654 1.331

GGZ kort basis 9 7 18 34

GGZ kort aanvullend 13 10 60 83

GGZ kort intens 51 27 104 182

GGZ specialistisch basis 123 40 153 316

GGZ specialistisch aanvullend 129 28 118 275

GGZ specialistisch intens 136 49 152 337

GGZ specialistisch plus basis 20 14 35 69

GGZ specialistisch plus aanvullend 16 4 13 33

GGZ specialistisch plus intens 1 1 2

Bij de ambulante hulpvragen is er een daling in 2018 ten opzichte van 2017 voor alle gemeenten. Dit 
komt omdat alle ambulante hulpvragen van een cliënt in een profiel worden opgenomen sinds dit 
jaar. Hierbij is het uitgangspunt dat in de meeste situaties alle ambulante hulpvragen van een cliënt 
in één profiel kunnen worden ondergebracht.

Productcategorieën Leudal Nederweert Weert

Dagbehandeling € 57.455 € 17.450 € 79.594

Jeugdhulp ambulant € 34.158 € 55.987 € 31.006

Jeugdhulp crisis € 91.074 € 2.348 € 9.134

Verblijf (incl. behandeling) € 274.869 € 120.927 € 141.833

Dyslexie € 132.984 € 87.232 € 170.697

GGZ kort basis € 3.000 € 2.625 € 6.750

GGZ kort aanvullend € 4.865 € 6.255 € 36.140

GGZ kort intens € 45.360 € 22.882 € 89.640

GGZ specialistisch basis € 201.782 € 73.500 € 262.500

GGZ specialistisch aanvullend € 284.879 € 79.666 € 250.399

GGZ specialistisch intens € 626.258 € 212.723 € 763.197

GGZ specialistisch plus basis € 148.740 € 93.800 € 263.533

GGZ specialistisch plus aanvullend € 237.239 € 77.814 € 203.076

GGZ specialistisch plus intens € 0 € 37.000 € 37.000

Totaal € 2.142.663 € 890.210 € 2.344.500

Totaal 2017 € 2.320.666 € 924.979 € 2.449.600
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Onderstaande tabel toont de onderverdeling in productcategorieën van toekenningen. 

Productcategorieën - toekenningen Leudal Nederweert Weert

Dagbehandeling € 153.126 € 58.455 € 239.265

Jeugdhulp ambulant € 66.508 € 57.647 € 52.611

Jeugdhulp crisis € 211.361 € 2.348 € 12.218

Verblijf (incl. behandeling) € 545.399 € 168.125 € 197.301

Dyslexie € 330.274 € 149.684 € 282.623

GGZ kort basis € 2.910 € 2.467 € 6.179

GGZ kort aanvullend € 7.052 € 5.063 € 36.409

GGZ kort intens € 51.472 € 25.165 € 93.713

GGZ specialistisch basis € 249.386 € 84.541 € 321.436

GGZ specialistisch aanvullend € 443.293 € 94.016 € 370.367

GGZ specialistisch intens € 675.846 € 226.699 € 777.622

GGZ specialistisch plus basis € 204.866 € 134.658 € 383.974

GGZ specialistisch plus aanvullend € 254.069 € 76.125 € 198.330

GGZ specialistisch plus intens € 0 € 37.000 € 37.000

Totaal € 3.195.563 € 1.121.993 € 3.009.049

In vergelijking met 2017 is het aantal jeugdigen fors gedaald voor de drie gemeenten. De kosten 
stijgen echter. De daling van het aantal jeugdigen is zichtbaar in alle productcategorieën, terwijl de 
stijging van kosten voornamelijk in ambulante zorg terugkomt. Hierdoor stijgen de kosten per cliënt. 
Mogelijke oorzaken van de stijging van kosten per cliënt kunnen de invoering van profielen of 
verzwaring van zorg zijn.
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Bevindingen

- De kosten stijgen voor alle gemeenten ten opzichte van 2017, dit komt door een stijging van 
de kosten voor ambulante jeugdzorg (waar zowel ambulante producten als profielen onder 
vallen). 

- Het aantal cliënten met ambulante zorg daalt in 2018 ten opzichte van 2017.
- De oorzaak van een stijging komt door hogere kosten per cliënt, en deze stijging is  mogelijk 

gelegen in een verzwaring van zorg of de invoering van profielen.
- Aantal cliënten en kosten voor verblijf en dyslexie dalen op regionaal niveau.
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10. Jeugd- en opvoedhulp

Jeugd- en opvoedhulp helpt jeugdigen en opvoeders bij problemen en vragen rond opgroeien en 
opvoeden. Voor ingewikkelde problemen in de opvoeding is vaak een lange periode (intensieve) hulp 
nodig. Jeugdigen die gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling worden geholpen. 
Ouders/opvoeders krijgen de hulp die nodig is om de jeugdigen zelfstandig en zo goed mogelijk op te 
voeden.

De hulp van Jeugd- en opvoedhulp bestaat onder andere uit:
 Hulp thuis (ambulante jeugdhulp).
 Hulp overdag; individueel of in een groep bij de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp.
 Hulp op locatie, bijvoorbeeld op scholen, kinderopvang of vrouwenopvang.
 Hulp uit huis: in een pleeggezin of in een jeugdinstelling van de organisatie voor Jeugd & 

Opvoedhulp.  

2018
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Toekenningen € 3.394.726 € 409.719 € 768.857 € 4.573.302

Realisatie € 2.783.064 € 335.619 € 578.615 € 3.697.298

Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 113 41 63 212

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 1.782.966 276.313 1.097.997 3.157.276

Verwachte realisatie (incl. verplichtingen) 2.818.193 342.526 587.708 3.748.426

Verwacht resultaat -1.035.227 -66.213 510.289 -591.150

2017

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie 2017 € 1.896.455 € 204.191 € 551.454 € 2.652.101

Aantal jeugdigen 2017 85 13 48 146

1ste t/m 4de kwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste  kwartaal – realisatie € 668.667 € 56.762 € 130.264 € 855.694

2de  kwartaal – realisatie € 662.080 € 89.180 € 142.487 € 893.748

3de  kwartaal – realisatie € 754.329 € 96.695 € 152.774 € 1.003.798

4de  kwartaal – realisatie € 697.988 € 92.981 € 153.090 € 944.058

1ste kwartaal – aantal jeugdigen 84 17 40 141

2de kwartaal – aantal  jeugdigen 90 21 48 157

3de kwartaal – aantal  jeugdigen 85 26 52 162

4de kwartaal – aantal  jeugdigen 83 29 53 165
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Aantal hulpvragen 2018 (toegekend)

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Producten 113 15 40 144

Jeugdhulp crisis 9 2 3 10

Verblijf (excl. behandeling) 78 17 35 113

Verblijf (incl. Behandeling) 26 5 2 21

Profielen 26 17 27 70

Basis 1 1

Aanvullend 16 6 7 29

Intens 9 11 20 40

Onderstaande tabel toont de kosten voor Verblijf in de 3 gemeenten. Voor de gemeenten Leudal en 
Nederweert stijgen de kosten aanzienlijk in 2018.

2017 2018

Leudal € 1.819.363 € 2.701.073

Nederweert €     163.779 €     294.889

Weert €     516.088 €     479.511

€ 2.499.230 € 3.475.472

De stijging voor Verblijf zit hoofdzakelijk in de producten verblijf met behandeling midden (VBH-
midden) en Verblijf met begeleiding zwaar leefgroep J&O (VBG-Zwaar leefgroep J&O), dit laatste 
product is nieuw vanaf 2018.

Overige kosten 
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Leudal Nederweert Weert MLW
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Gemiddelde kosten per cliënt voor  Verblijf

In alle gemeenten stijgen de kosten per cliënt voor Verblijf ten opzichte van 2017. De oorzaak ligt 
mogelijk in een verzwaring van zorg.

Bevindingen

- De kosten voor gemeente Leudal stijgen aanzienlijk in 2018 in vergelijking met 2017.
- Gemeente Leudal blijft de gemeente met de hoogste kosten in dit perceel, dit wordt 

veroorzaakt door de aanwezigheid van zorginstellingen. Hierdoor vindt er een 
verhuisbeweging plaats naar de gemeente van gezinnen met een zorgbehoefte, met name 
binnen het perceel Jeugd- en opvoedhulp. 

- De oorzaak van de stijging is de stijging van kosten voor Verblijf. In de gemeente Leudal zien 
we de kosten per jeugdige flink stijgen in 2018 ten opzichte van 2017 voor Verblijf. Waardoor 
de kosten in 2018 fors stijgen, is echter niet duidelijk.
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11. Diensten Gecertificeerde Instellingen

2018
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Toekenningen € 581.830 € 164.256 € 532.796 € 1.278.882

Realisatie € 557.740 € 157.439 € 492.206 € 1.206.468

Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 116 32 84 223

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 855.393 266.411 807.670 1.929.474

   Realisatie 557.740 157.439 492.206 1.206.468

   Subsidie Crisisdienst Jeugd 50.751 12.594 42.437 126.670

   Subsidie Veilig Thuis 143.660 47.895 180.233 345.694

Totaal kosten 735.607 222.709 721.433 1.678.832

Resultaat 119.786 43.702 86.237 250.642

De subsidie voor Veilig Thuis is in 2018 hoger wegens het uitbreiden van taken. De subsidie voor 
Crisisdienst Jeugd is verlaagd.

2017

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie 2017 (incl. subsidies) € 723.679 € 269.171 € 759.530 € 1.752.380

Aantal jeugdigen 115 32 85 232

1ste t/m 4de kwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste  kwartaal – realisatie € 144.254 € 38.609 € 114.078 € 296.940

2de  kwartaal – realisatie € 137.296 € 38.272 € 124.311 € 299.878

3de  kwartaal – realisatie € 135.448 € 40.922 € 128.793 € 305.163

4de  kwartaal – realisatie € 140.743 € 39.637 € 124.107 € 304.487

1ste kwartaal – aantal jeugdigen 90 25 64 178

2de kwartaal – aantal  jeugdigen 88 20 66 173

3de kwartaal – aantal  jeugdigen 88 21 73 179

4de kwartaal – aantal  jeugdigen 93 21 70 183

Gedwongen kader
Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en 
veilige ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.
Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die 
veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces- 
verbaal opmaakt wegens schoolverzuim kan jeugdreclassering ook toegepast worden.
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Aantal hulpvragen 2018 (toegekend) 
Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Producten 118 32 86 227

Jeugdbescherming 111 28 69 201

Jeugdreclassering 7 4 17 26

Bovenstaande grafiek toont dat de hulpvragen voor jeugdreclassering voor de drie gemeenten in 
2018 toeneemt ten opzichte van 2017. De toename van het aantal JR maatregelen in Weert hangt 
grotendeels samen met de groep overlast gevende Noord-Afrikanen die op de COA-locatie Weert 
verblijven/ verbleven. Het aantal hulpvragen voor jeugdbescherming neemt af voor gemeenten 
Nederweert en Weert.

Veilig thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunnen 
slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor 
iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling en geeft 
advies en biedt ondersteuning.

2018
Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Adviezen en meldingen 273 89 494 856

Onderzoeken 17 7 22 46

201713

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Onderzoeken 16 4 43 63

13 In de registratie van meldingen heeft in 2018 een wijziging plaatsgevonden, waardoor 2017 niet vergelijkbaar 
is, hierdoor zijn de adviezen en meldingen met betrekking tot 2017 niet opgenomen.
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Crisisdienst Jeugd
Crisisdienst Jeugd (voorheen SEH) wordt verleend als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie 
binnen een gezin. Binnen de crisisdienst jeugd is er 24/7 spoedeisende hulp beschikbaar om in te 
grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is.
Iemand (dat kan een willekeurige burger zijn, een professional die met jeugdigen werkt of de politie) 
kan een melding maken van een crisissituatie buiten kantooruren bij de gecertificeerde instelling. De 
gecertificeerde instelling neemt de melding in ontvangst en onderneemt daarop actie.

2018
Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Meldingen 53 8 49 110

2017
Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Meldingen 10 5 26 41

In de drie gemeenten stijgt het aantal meldingen bij de crisisdienst jeugd in vergelijking met 2017. Op 
regionaal niveau is de stijging meer de dan het dubbele. Crisisdienst Jeugd wordt gesubsidieerd op 
basis van beschikbaarheid.
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Bevindingen

- In alle drie de gemeenten neemt het aantal hulpvragen met betrekking tot jeugdreclassering 
toe ten opzichte van 2017. 

- Voor jeugdbescherming zijn er minder hulpvragen dan in 2017 voor gemeenten Nederweert 
en Weert, voor Leudal is dit aantal gelijk.

- In gemeente Leudal stijgen de kosten voor de diensten van gecertificeerde instellingen, in 
gemeente Nederweert en Weert dalen de kosten in vergelijking met 2017.

- Het aantal meldingen bij Veilig Thuis daalt gedurende 2018 in gemeente Weert, in gemeente 
Leudal is er een lichte daling en in gemeente Nederweert blijft het redelijk stabiel.

- Het aantal meldingen bij crisisdienst jeugd stijgt in 2018 ten opzichte van 2017 voor de 
gehele regio.
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12. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen

ADHD is een psychische stoornis. Kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, 
rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen werken veelal belemmerend bij het dagelijks 
maatschappelijk functioneren.

2018
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Toekenningen € 13.362 € 8.863 € 34.397 € 56.621

Realisatie € 9.777 € 5.358 € 23.137 € 38.272

Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 24 11 58 93

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 10.906 5.311 23.750 39.967

Verwachte realisatie (incl. verplichtingen) 13.340 8.863 34.397 56.600

Verwacht resultaat -2.434 -3.552 -10.647 -16.633

2017

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie € 14.366 € 8.118 € 30.302 € 52.786

Aantal jeugdigen 40 23 93 156

1ste t/m 4de kwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste  kwartaal – realisatie € 2.212 € 3.062 € 9.180 € 14.454

2de  kwartaal – realisatie € 4.402 € 2.296 € 11.333 € 18.031

3de  kwartaal – realisatie € 2.294 € 0 € 2.624 € 4.918

4de  kwartaal – realisatie € 869 € 0 € 0 € 869

1ste kwartaal – aantal jeugdigen 13 7 26 46

2de kwartaal – aantal  jeugdigen 19 7 33 59

3de kwartaal – aantal  jeugdigen 12 0 8 20

4de kwartaal – aantal  jeugdigen 7 0 0 7

De uitgaven aan ADHD en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen stijgen voor 
gemeenten Nederweert en Weert ten opzichte van 2017.

Aantal hulpvragen 2018 (toegekend)

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Producten 31 16 80 127

Het aantal hulpvragen ligt voor alle gemeenten lager dan in 2017. De kosten per cliënt zijn gestegen 
ten opzichte van 2017.
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Bevindingen

- Het aantal cliënten is in de regio gedaald ten opzichte van 2017.
- De kosten stijgen voor gemeenten Nederweert en Weert.
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13. Vervoer voor GGZ-hulp

Vervoer voor GGZ is geen recht in de Jeugdwet. In Midden-Limburg is voor deze doelgroep 
afgesproken dat samen met het CJG bekeken wordt of vervoer noodzakelijk is en wat de eigen 
omgeving hierin kan betekenen. Indien de eigen omgeving geen mogelijkheden heeft en de jeugdige 
toch naar de gekozen aanbieder wil, wordt met de gemeente bekeken of er op maat een afspraak te 
maken is met het leerlingenvervoer dat naar veel instellingen al rijdt. Indien hier extra kosten mee 
gemoeid zijn, of het leerlingenvervoer geen mogelijkheden heeft en er door de gemeente aanvullend 
vervoer ingezet moet worden, vallen deze kosten onder het jeugdhulpbudget.

2018
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie € 27.815 € 2.744 € 110.355 € 140.914

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 16.682 6.343 23.178 46.203

Realisatie 27.815 2.744 110.355 140.914

Resultaat -11.133 3.599 -87.177 -94.711

2017

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie 2017 € 5.459 € 3.996 € 36.186 € 45.641

1ste t/m 4de kwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste kwartaal – realisatie € 3.659 € 0 € 19.123 € 22.782

2de kwartaal – realisatie € 16.723 € 442 €26.247 € 43.412

3de  kwartaal – realisatie € 5.653 € 1.111 € 29.856 € 74.720

4de  kwartaal – realisatie € 1.780 € 1.191 € 35.129 € 38.100

Bevindingen

- Voor gemeente Leudal stijgen de kosten voor vervoer in het tweede kwartaal 2018 waarna 
ze weer afnemen. De jaarrealisatie ligt hoger dan in 2017. 

- Bij gemeente Weert stijgen de kosten gedurende het jaar. De jaarrealisatie is fors hoger dan 
in 2017.

- Alleen voor gemeente Nederweert is er een lichte daling ten opzichte van 2017.
- De oorzaak van de toename voor gemeenten Leudal en Weert is dat ouders minder 

mogelijkheden hebben  om zelf vervoer te regelen, er meer hulpvragen zijn geweest, de 
trajecten langer zijn en de zorg verder weg plaatsvindt. 



43

14. Jeugdzorg Plus

Jeugdzorg Plus is een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die ernstige 
gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke vrijwillige behandeling dreigen te 
onttrekken. Jeugdzorg Plus betekent hulp met dwang en drang voor jeugdigen voor wie een 
'machtiging gesloten jeugdzorg' is afgegeven door de kinderrechter.

De Jeugdzorg Plus is, evenals voorgaande jaren, voor 2017 op schaalgrootte van Nederland Zuid 
(Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden.

2018
 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie € 93.974 € 88.290 € 165.970 € 353.668

Aantal jeugdigen 2 2 2 6

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 108.820 90.136 129.470 328.426

Realisatie 93.974 88.290 165.970 353.668

Resultaat 14.846 1.846 -36.500 -25.242

2017

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie 2017 € 2.660 € 115.520 € 24.320 142.500

Aantal jeugdigen 2017 1 2 2 5

Alle drie de gemeenten hadden in 2018 twee jeugdigen in de Jeugdzorg Plus. De kosten hangen 
direct samen met de duur van de trajecten, in onderstaande grafiek wordt het aantal ingezette 
dagen (voor alle cliënten per gemeente) per kwartaal weergegeven:
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De meerjarige kostenontwikkeling toont de grilligheid van dit perceel, dit wordt veroorzaakt door de 
hoge kosten per cliënt per dag.
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Meerjarenontwikkeling kosten 

Bevindingen

- Gemeenten Leudal en Weert hebben in 2018 fors hogere kosten op dit perceel dan in 2017. 
In de Jeugdzorg+ kan 1 jeugdige meer in zorg tot fors hogere kosten leiden.
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15. Landelijk Transitiearrangement

Voor hele specifieke gespecialiseerde jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van instellingen die 
onderdeel zijn van het landelijke transitiearrangement (LTA). De VNG heeft met deze aanbieders een 
contract gesloten. Gemeenten betalen de factuur als een jeugdige uit de eigen gemeente 
(woonplaatsbeginsel) hier gebruik van maakt. 

2018

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Toekenningen14 € 167.789 € 0 € 182.068 € 349.857

Realisatie € 81.279 € 0 € 63.706 € 144.985

Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 6 0 3 9

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 171.955 61.091 192.745 425.791

Verwachte realisatie (incl. verplichtingen) 84.725 0 63.706 148.503

Verwacht resultaat 87.158 61.091 129.039 277.288

2017

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie 2017 € 12.534 € 2.071 € 10.641 € 25.246

Aantal jeugdigen 5 3 4 12

1ste t/m 4de kwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste  kwartaal – realisatie € 21.781 € 0 € 0 € 21.781

2de  kwartaal – realisatie € 14.899 € 0 € 5.034 € 19.933

3de  kwartaal – realisatie € 17.048 € 0 € 28.752 € 45.800

4de  kwartaal – realisatie € 27.550 € 0 € 29.920 € 57.470

1ste kwartaal – aantal jeugdigen 3 0 0 3

2de kwartaal – aantal  jeugdigen 2 0 1 3

3de kwartaal – aantal  jeugdigen 4 0 1 5

4de kwartaal – aantal  jeugdigen 2 0 3 5

Aantal hulpvragen 2018 (toegekend)
Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Producten 6 3 9 18

Jeugdhulp ambulant 3 3 6 12

Jeugdhulp verblijf 3 0 3 6



46

Bevindingen: 
- De kosten liggen in 2018 voor gemeenten Leudal en Weert veel hoger dan in 2017. 
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16. Persoonsgebonden budgetten (PGB)

Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een bedrag waarmee ouders zelf hulp kunnen inkopen. De 
ouder(s) moet(en) aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om voor een Pgb in aanmerking 
te komen.

1. De ouder(s) moet(en) zelf een plan opstellen waaruit blijkt welk soort hulp noodzakelijk is, hoe 
deze ingezet gaat worden en met welk doel.

2. De ouder(s) moet(en) in staat zijn zelfstandig (of met hulp van iemand uit het netwerk) de taken 
uit te voeren die horen bij een Pgb, zoals administratie.

3. De ingezette hulp moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de Jeugdwet stelt, zoals een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) en Meldcode Kindermishandeling. Voor bepaalde vormen van hulp is een 
geregistreerde professional nodig.

4. De ouder(s) moet(en) kunnen motiveren waarom men van een Pgb gebruik maakt en niet van 
Zorg in Natura. 

2018

 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Toekenningen € 537.582 € 228.655 € 480.404 € 1.246.641

Realisatie € 424.623 € 165.104 € 440.846 € 1.030.573

Aantal jeugdigen 75 27 48 150

2018

Bedragen in € Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Budget 463.000 131.000 537.000 1.131.000

Verwachte realisatie 434.000 169.000 445.000 1.048.000

Verwacht resultaat 29.000 -38.000 92.000 83.000

2017
Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

Realisatie 2017 € 481.115 € 148.290 € 508.000 € 1.137.405

Aantal jeugdigen 2017 76 26 68 170
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1ste t/m 4de kwartaal

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW

1ste  kwartaal – realisatie € 97.462 € 31.350 € 116.403 € 245.215

2de  kwartaal – realisatie € 136.347 € 46.628 € 140.628 € 323.603

3de  kwartaal – realisatie € 110.913 € 43.199 € 101.089 € 255.200

4de  kwartaal – realisatie € 79.901 € 43.927 € 82.726 € 206.555

1ste kwartaal – aantal jeugdigen 58 24 44 126

2de kwartaal – aantal  jeugdigen 58 22 40 120

3de  kwartaal – aantal jeugdigen 57 21 37 115

4de  kwartaal – aantal jeugdigen 57 18 36 111

Bevindingen

- In gemeenten Leudal en Weert nemen het aantal cliënten met een Pgb en de kosten af ten 
opzichte van 2017. Alleen in gemeente Nederweert is er in 2018 1 cliënt meer met een Pgb 
dan in 2017 en zijn de kosten ook hoger.
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Bijlage 1a Verschuiving tussen percelen 2017

Door de indikking van producten ontstaat de situatie dat een nieuw product, dat bestaat uit 2 oude 
producten uit verschillende percelen, nu aan 1 perceel moet worden toegewezen.

Om de kosten en aantal jeugdigen per perceel te kunnen blijven vergelijken tussen 2018 en 2017, zijn 
de trajecten van 2017 volgens de ‘nieuwe’ perceelindeling weergegeven.

Onderstaand is de verschuiving in kosten en aantal jeugdigen voor 2017 weergegeven.

Gemeente Perceelindeling 2018

Kosten cf. 
jaarrapportage 
2017

Kosten cf. 
perceelindeling 
2018

Jeugdigen15

cf.
jaarrap. 
2017

Jeugdigen cf.
perceelind. 
2018

Leudal Jeugd GGZ € 1.908.476 € 2.320.666 530 533

 
Jeugdbescherming & 
Jeugdreclassering16 € 517.880 € 530.539 105 115

 
Jeugdhulp voor Jeugd 
met een Beperking € 3.215.439 € 3.190.143 222 301

 LTA € 25.194 € 12.534 9 5
 Jeugd- en Opvoedhulp € 2.283.348 € 1.896.455 102 85
 ADHD € 14.366 € 14.366 40 40
Nederweert Jeugd GGZ € 777.015 € 924.979 259 260

 
Jeugdbescherming & 
Jeugdreclassering € 199.469 € 199.469 31 32

 
Jeugdhulp voor Jeugd 
met een Beperking € 1.299.745 € 1.239.463 87 104

 LTA € 2.071 € 2.071 2 3
 Jeugd- en Opvoedhulp € 291.873 € 204.191 21 13
 ADHD € 8.118 € 8.118 23 23
Weert Jeugd GGZ € 2.301.636 € 2.449.600 756 757

 
Jeugdbescherming & 
Jeugdreclassering € 522.462 € 522.462 84 85

 
Jeugdhulp voor Jeugd 
met een Beperking € 2.190.174 € 2.312.385 216 260

 LTA € 10.641 € 10.641 4 4
 Jeugd- en Opvoedhulp € 821.629 € 551.454 70 48
 ADHD € 30.302 € 30.302 93 93
Eindtotaal € 16.419.837 € 16.419.837

15 Er wordt gekeken naar unieke jeugdigen per perceel.
16 Exclusief subsidies
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Bijlage 1b Verdeling in productcategorieën 2017
Door de verschuiving van producten tussen percelen, wijzigt ook de indeling van hulpvragen in 
productcategorieën. Om de indeling van 2018 te kunnen vergelijken met 2017, wordt in 
onderstaande tabellen de indeling van de productcategorieën over het eerste half jaar  2017 per 
perceel weergegeven.

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking

Leudal Nederweert Weert Eindtotaal
Product 440 158 361 959

Dagbehandeling 100 47 89 236
Jeugdhulp ambulant 214 63 165 442
Jeugdhulp crisis 1 1 1 3
Persoonlijke verzorging 2 0 1 3
Verblijf (excl. behandeling) 71 30 52 153
Verblijf (incl. behandeling) 7 1 3 11
Vervoerdiensten 45 16 50 111

GGZ

Leudal Nederweert Weert Eindtotaal
Product 460 223 628 1311

Dagbehandeling 8 1 15 24
Jeugdhulp ambulant 367 176 492 1035
Jeugdhulp crisis 4 4 4 12
Verblijf (excl. behandeling) 3 1 0 4
Verblijf (incl. behandeling) 12 6 9 27
BHI Dyslexie behandeling 64 31 99 194
BHI Dyslexie diagnose 2 4 9 15

Jeugd- en opvoedhulp

Rijlabels Leudal Nederweert Weert Eindtotaal
Product 76 12 43 131

Jeugdhulp crisis 4 1 5
Verblijf (excl. behandeling) 56 9 38 103
Verblijf (incl. behandeling) 16 2 5 23

Gedwongen kader

Rijlabels Leudal Nederweert Weert Eindtotaal
Product 103 30 86 219

Jeugdbescherming 99 28 71 198
Jeugdreclassering 4 2 15 21
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Landelijk transitie arrangement

Rijlabels Leudal Nederweert Weert Eindtotaal
Product 8 4 7 19

Jeugdhulp ambulant 7 3 6 16
Verblijf (incl. behandeling) 1 1 1 3


