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Samenvatting & ontwikkelingen 
 
Overzicht 2019 
 

  Leudal Nederweert Weert Totaal MLW  

          

Baten         

Totaal baten conform decembercirculaire 2019 excl. 
uitvoeringskosten, incl. MEE gelden WMO € 7.929.868 € 2.887.094 € 10.866.855 € 21.683.817 

          

Realisatie         

CJG Subsidie € 1.206.731 € 601.963 € 1.580.984 € 3.389.678 

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en Opvoedhulp € 6.036.560 € 1.768.643 € 4.322.647 € 12.127.850 

Jeugd GGZ (incl. dyslexie) € 3.184.869 € 1.042.472 € 2.961.963 € 7.189.304 

Diensten gecertificeerde instellingen € 794.999 € 254.354 € 808.315 € 1.857.668 

ADHD € 10.389 € 12.985 € 41.846 € 65.220 

Vervoer € 25.798 € 24.487 € 127.801 € 178.086 

Jeugdzorg Plus € 273.323 € 164.542 € 159.802 € 597.667 

Landelijk transitiearrangement € 309.495 € 62.544 € 83.358 € 455.397 

Persoonsgebonden budget € 428.000 € 195.000 € 353.000 € 976.000 
Totaal realisatie € 12.270.164 € 4.126.990 € 10.439.716 € 26.836.870 

          
Verwacht resultaat -€ 4.340.296 -€ 1.239.896 € 427.139 -€ 5.153.053 

Procentuele afwijking t.o.v. baten -55% -43% 4% -24% 
 
 
De realisatie 2019 wijkt, in het bijzonder voor de gemeente Weert, af van de prognose in de 3e 
kwartaalrapportage. Deze afwijking is vooral zichtbaar in het perceel GGZ.  Binnen de GGZ is er 
sprake van zogenaamde trajectprofielen. De manier van factureren verliep voor een aantal 
belangrijke aanbieders moeizaam. Zorg werd aan een onjuiste periode (maanden en jaren) 
toegewezen. Deze aanbieders kunnen dit niet aanpassen, eind 2019 is er intern een oplossing voor 
gevonden en worden de gegevens op een andere manier inzichtelijk gemaakt, waardoor toekomstige 
prognoses verbeterd zijn.  
Daarnaast werd zorg nog veel aan het einde van het jaar gefactureerd over eerdere periodes van het 
jaar.  
Hierdoor zijn deze kosten niet meegenomen in de eerdere prognose. 
 
20181 
 

  Leudal Nederweert Weert Totaal MLW  

                                                           
1 De realisatie 2018 wijkt af van de jaarrapportage 2018. In de cijfers is de rapportage 2019 zijn de realisatiecijfers 2018 opgenomen op 
basis van de facturatiegegevens op 18 maart 2020. In de jaarrapportage 2018 zijn er inschattingen gemaakt van nog te ontvangen facturen, 
deze zijn niet exact gelijk aan de uiteindelijke realisatie 2018.  
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Baten 2018 € 7.076.783 € 2.568.061 € 9.393.434 € 19.038.278 

Realisatie 2018 € 10.934.874 € 3.278.912 € 9.091.981 € 23.305.767 
Resultaat 2018 -€ 3.858.091 -€ 710.851 € 301.453 -€ 4.267.489 

Procentuele afwijking -55% -28% 3% -22% 
Aantal jeugdigen in hulp2 

 

Aantal jeugdigen in hulp 2019 Leudal Nederweert Weert Totaal 
MLW 2019 

Totaal 
MLW 2018 

Centrum voor Jeugd en Gezin 705 266 909 1.880 1.865 
Jeugdhulp voor jeugd met beperking/Jeugd en 
opvoedhulp 350 118 326 791 745 
Jeugd GGZ (incl. dyslexie) 562 254 711 1.521 1.298 
Diensten Gecertificeerde instellingen 139 30 92 260 232 
ADHD 23 24 79 126 143 
Jeugdzorg Plus 3 1 2 6 6 
Landelijke transitiearrangement 13 2 5 20 19 
Persoonsgebonden budget 71 22 48 141 150 

 
 
Ontwikkeling kosten percelen 3 
 

 
 
 
De meest opvallende patronen in de vergelijking tussen 2018 en 2019 in de percelen zijn: 

- De kosten binnen het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking/Jeugd en 
Opvoedhulp nemen voor alle gemeenten in Midden Limburg West (MLW) toe. Deze stijging 
wordt vooral veroorzaakt door een toename in de ambulante hulpverlening.   

- Binnen het perceel Jeugd GGZ nemen de kosten voor alle gemeenten toe.  
De kosten stijgen, waarbij ook een duidelijke koppeling is te zien met een toename van het 
aantal jeugdigen met een hulpvraag. De stijging is vooral zichtbaar in de ambulante 
hulpverlening.  

                                                           
2 Het totaal aantal jeugdigen voor MLW hoeft niet gelijk te zijn aan de som van de 3 gemeenten, in verband met verhuizingen kan een 
jeugdige vaker worden meegeteld. Daarnaast geldt dat jeugdigen ook zorg kunnen ontvangen op meerdere percelen. Het gaat hierbij dus 
om jeugdigen per perceel, het totaal aantal jeugdigen is lager.  
3ADHD en Vervoer staan niet in het diagram, vanwege de relatief lage kosten voor deze percelen. 
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Ontwikkeling budgetten en kosten 
 
In onderstaande grafieken wordt inzichtelijk gemaakt hoe de inkomsten van het Rijk 
(gemeentefonds) zich verhouden tot de kosten in de jaren. 
Hierbij is rekening gehouden met de gegevens van de decembercirculaire 2019. Tot en met 2018 
waren deze middelen apart zichtbaar, in de vorm van een integratie-uitkering. Dit is vanaf 2019 niet 
meer, de middelen zijn onderdeel geworden van de algemene uitkering. Daarom is er voor 2019 
gebruik gemaakt van een rekenmodel dat gehanteerd wordt bij de berekening van het 
gemeentefonds (Frontin Pauw) om toch een indicatie te  kunnen geven van de middelen die van het 
Rijk worden ontvangen.  
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De ontwikkeling van de budgetten en kosten voor de gemeenten toont het volgende: 

 In 2019 zijn voor alle gemeenten de inkomsten gestegen. Voor de jaren 2019 tot en met 
2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Dit is zichtbaar in de 
positieve ontwikkeling van de inkomsten voor alle drie de gemeenten. 

 De kosten voor alle gemeenten vertonen een stijgende lijn. Voor Leudal zet de stijgende lijn 
van de afgelopen jaren zich voort. Voor Nederweert is er een behoorlijke stijging in 2019 te 
zien. In Weert zet de kostenstijging die in 2018 is ingezet ook in 2019 door.  

 Het resultaat (verschil tussen inkomsten en uitgaven) is voor de gemeente Leudal en 
Nederweert in 2019 gedaald ten opzichte van 2018, voor Weert is dit licht gestegen.  
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1. Inleiding 
 

De jaarrapportage 2019 geeft een beeld van het zorggebruik en de kosten voor jeugdhulp in 2019. 
 
Met ingang van 2018 wordt er resultaatgericht gewerkt en wordt voor een belangrijk deel van de 
ambulante hulpverlening met profielen gewerkt. In 2019 is er een toename van de inzet van de 
profielen zichtbaar, vooral binnen het perceel Jeugd en Opvoedhulp/Jeugd met beperking, waar in 
2018 het aandeel profielen nog beperkt was. 
 
Waar mogelijk wordt er een vergelijking met voorgaande jaren gemaakt, om de ontwikkeling te 
kunnen volgen. 
Data zijn hierbij vergelijkbaar gemaakt.  
 
In deze rapportage is uitgegaan van de cijfers voor zover deze bekend waren op 18 maart 2020. 
Deze cijfers vormen de basis voor de realisatie cijfers 2018 en 2019 en de inschatting van 
verplichtingen over 2019, waarvan nog facturen in 2020 moeten worden ontvangen.   
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2. Kengetallen 

 
Gemiddelde kosten per cliënt 
 
20194     
  Leudal  Nederweert Weert MLW 
ADHD 452 541 530 518 
Dyslexie 2.221 2.171 1.982 2.100 
JO/JmB verblijf 25.676 17.309 19.215 22.438 
JO/JmB ambulant 9.367 11.087 9.542 9.732 
GGZ 5.970 4.305 4.390 4.492 

Totaal 9.811 7.025 6.524 7.432 
 
 
2018     
  Leudal  Nederweert Weert MLW 
ADHD 470 517 529 514 
Dyslexie 2.587 2.293 2.110 2.280 
JO/JmB verblijf 27.019 9.714 15.234 21.265 
JO/JmB ambulant 7.930 7.683 7.999 8.033 
GGZ 5.850 5.333 4.325 5.036 
Totaal 9.969 6.373 5.819 7.514 

 
 
Ontwikkeling 2018-2019   
  Leudal  Nederweert Weert MLW 
ADHD -4% 5% 0% 1% 
Dyslexie -14% -5% -6% -8% 
JO/JmB verblijf -5% 78% 26% 6% 
JO/JmB ambulant 18% 44% 19% 21% 
GGZ 2% -19% 2% -11% 
Totaal -2% 10% 12% -1% 

 
 
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 alle gemeenten in MLW. 
- Voor JO/JmB is er een splitsing gemaakt tussen ambulant en verblijf.  

JO/JmB verblijf 
Het aantal jeugdigen in verblijf is voor alle drie de gemeenten in 2019 gedaald ten opzichte 
van 2018. 
In Leudal zijn de kosten voor verblijf het hoogst en is de procentuele impact daardoor 
kleiner.  
Er is hier een daling in geld en in aantallen (-4%) voor verblijf ten opzichte van 2018 te zien. 
Voor Nederweert geldt dat aantal jeugdigen daalt van 40 naar 33 (-18%), maar de kosten 
stijgen.  

                                                           
4 LTA is niet opgenomen, dit betreft een gering aantal jeugdigen, waarbij vaak sprake is van dure zorg. Daarnaast is dyslexie hier apart 
gepresenteerd van GGZ, omdat deze kosten afwijken van de overige GGZ trajecten.  
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De grootste stijging is te zien bij  kosten voor verblijf met behandeling en pleegzorg.  
Tenslotte Weert ook hier is een daling in het aantal kinderen te zien  van 76 naar 73 (-4%). 
De kosten daarentegen, vooral voor het gedeelte verblijf met begeleiding (beschermd wonen 
plus en leefgroep) stijgen.   
JO/JmB ambulant 
De gemiddelde kosten stijgen voor de hele regio MLW. Het aantal jeugdigen met ambulante 
zorg stijgt voor Leudal met 6 % en Weert met 11 %. Voor Nederweert is er sprake van een 
daling van het aantal jeugdigen met 5 %. Voor alle gemeenten is er een stijging van de 
gemiddelde kosten die groter is dan de toename van het aantal jeugdigen. De jeugdige die 
ambulante jeugdhulp binnen dit perceel ontvangt, krijgt gemiddeld meer zorg in 2019 dan in 
2019, een verzwaring van de gemiddelde inzet.  

- Voor Jeugd GGZ laten de kosten per jeugdige een wisselend beeld zien.  
In Nederweert wordt de daling vooral veroorzaakt door de daling van kosten voor verblijf.  
Voor Leudal en Weert geldt dat de gemiddelde kosten met 2% stijgen, de omzet in 2018 is 
hier hoger waardoor de impact van verblijf, zoals deze voor Nederweert geldt, niet zo groot 
is en een stijging van 2% aan gemiddelde kosten te zien is. Aantallen stijgen en hiermee ook 
de omzet van vooral de ambulante hulpverlening. 

 
 

 
Gemiddelde duur van trajecten 
 
Onderstaande tabel toont de gemiddelde duur van trajecten in maanden in 2018 en 2019. 
 

Perceel 
Gemiddelde 

trajectduur 2018 
Gemiddelde 

trajectduur 2019 
ADHD 1,8 1,5  
Dyslexie 2,5 1,2  
Jeugd GGZ 3,7 6,4  
Jeugd- en Opvoedhulp 7,6 6,4  
Jeugd met Beperking 6,5 6,6  
Landelijk transitie arrangement 3,4 4,3  

 
 
Uit de tabel blijken de volgende opvallendheden: 
- Dyslexietrajecten zijn per 1 januari 2018 afgesloten (einde DBC systematiek), vervolgens zijn 

er in 2018 nog korte trajecten ingezet, hiermee is een vergelijking tussen 2018 en 2019 
moeilijk. Het gaat hierbij om een gemiddelde duur, waarbij diagnose een hele korte 
trajectduur heeft en een behandeling een langere, dit verklaart de lage trajectduur voor dit 
perceel. 

- Voor GGZ trajecten geldt net als bij dyslexietrajecten dat deze per 1 januari 2018 zijn 
afgesloten en er begin 2018 kortdurende trajecten zijn ingezet. Daarna zijn de profielen 
ingezet, met een gemiddeld langere looptijd. 

- De trajecten binnen Jeugd en opvoedhulp dalen, doordat het aandeel profielen (kortere 
looptijd) in 2019 is gestegen ten opzichte van 2018.  

- De trajecten binnen Jeugdhulp voor jeugd met een beperking blijven nagenoeg gelijk. 
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3. Beleid 
 
 

Beleid Jeugdhulp 
In 2019 hebben de volgende ontwikkelingen centraal gestaan:  
 
Ontwikkeling Beleidsplan Sociaal Domein 2020 en verder 
De drie gemeenten in Midden-Limburg- West delen een gemeenschappelijke visie op het sociaal 
domein. Op grond van die gedeelde visie en waarden zijn we onder andere samen gaan werken om 
de individuele kwetsbaarheid van de gemeenten bij de uitvoering van belangrijke en complexe taken 
in het sociaal domein te verminderen.  Voor de beleidsterreinen Jeugdwet, afstemming Jeugdwet-
Passend Onderwijs, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet was 
beleid vastgesteld tot en met 2019. In het najaar van 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van 
het nieuwe beleid. In november of december hebben de drie gemeenteraden het nieuwe beleidsplan 
sociaal domein 2020-2023 vastgesteld. In dit beleidsplan is verder richting gegeven aan de ingezette 
veranderingen in het sociaal domein. Het beleidsplan wordt uitgewerkt in een regionaal 
uitvoeringsplan waarin negen thema’s nader uitgewerkt zullen worden.  
In het beleidsplan is de volgende visie opgenomen: 
 Eigen verantwoordelijkheid van ouders5, eigen kracht en gebruik maken van het eigen netwerk 

staan centraal. 
 Hulpverleners werken vanuit het perspectief van de ouders en de jeugdige. 
 Er wordt gewerkt op basis van normaliseren, demedicaliseren, opschalen zo kort als mogelijk en 

afschalen waar mogelijk (van 2e lijn naar 1e lijn, en van 1e lijn naar het voorliggend veld). 
 Integraal werken, samenwerking met andere disciplines betrokken bij het gezin. 
 De gemeente is het vangnet als ouders en/of jeugdigen problemen ervaren die men niet zelf kan 

oplossen.  
 
Crisisdienst Jeugd 
In het verleden hebben de regio’s Noord-, Midden- en Zuid Limburg hebben gezamenlijk met de 
Crisisdienst Jeugd (CdJ) en crisishulpaanbieders afspraken gemaakt over de samenwerking als er 
sprake is van een crisis in de jeugdhulp. In juli 2019 is de regio Zuid-Limburg uitgetreden uit deze 
samenwerking. Dit heeft geleid tot hogere kosten voor Noord- en Midden-Limburg, immers de 
kosten van 24-uurs bereikbaarheid worden over minder gemeenten gedeeld. De bestuurders van 
Noord- en Midden- Limburg hebben daarop een bestuurlijke opdracht geformuleerd waarbij verkend 
moet worden welke (besparings-)mogelijkheden er op termijn zijn.  
De volgende thema’s staan in deze opdracht centraal: 
 Mogelijkheden om te bezuinigen op basis van ideeën van BJZ (crisis 0-100-jarigen) nader onder 

zoeken en standpunt innemen; 
 Oriëntatie op crisisdiensten bij de buren (Eindhoven, Nijmegen, Zuid-Limburg): hoe 

georganiseerd, kosten (in relatie  aantal meldingen tot aantal inwoners); 
 Wat is de optimale schaalgrootte; 
 Mogelijkheden tot bezuiniging in verhouding tot kwaliteit en risico’s (inhoudelijke, financiële en 

organisatorische risico’s) per 2021. 
Deze bestuurlijke opdracht moet voor 1 mei 2020 leiden tot een advies voor de bestuurders. 
 
 
 

                                                           
5 Met ouders wordt ook bedoeld de verzorgers en/of de wettelijk vertegenwoordigers. 
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Samenhang “passend” onderwijs en de jeugdhulp 
In Midden-Limburg West (MLW) heeft een onderzoek plaatsgevonden door het Nederlands Jeugd 
Instituut (NJI) naar de Jeugdzorg. In het bijzonder is gezocht naar een verklaring voor de grote 
financiële verschillen tussen de drie gemeenten. Het NJI heeft geen sluitende verklaring voor de 
grote verschillen gevonden maar heeft onder andere  geconstateerd dat er een grote (historische) 
samenhang is tussen passend onderwijs en de jeugdhulp in Midden-Limburg, inclusief onderlinge 
verwijzingen.  
Daarnaast zien de gemeenten in Midden-Limburg op meerdere vlakken dat er veel behoefte is aan 
jeugdhulp in het onderwijs of dat men onderwijs realiseert bij zorgaanbieders. Hierbij kan de vraag 
gesteld worden waar de grenzen tussen onderwijs en jeugdhulp liggen. 
 
 De gemeenten hebben met de vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs6 de grote 

samenhang besproken en geconcludeerd dat er veel kansen liggen voor de gemeenten en de 
schoolbesturen om jeugdigen beter en meer integraal te ondersteunen. Hierbij zal waarschijnlijk 
ook de inzet van financiën effectiever en efficiënter kunnen. In 2019 is in dit kader gestart met 
aanpak van de volgende thema’s: Pilot individuele begeleiding in de scholen (en kinderopvang) 
De laatste jaren is de behoefte aan inzet van jeugdhulp in de school en kinderopvang gegroeid. 
Dit roept diverse vragen op. Met drie scholen, het CJG-ML, het Zorgkantoor en 2 aanbieders 
wordt in  2019 en 2020 geëxperimenteerd en onderzocht hoe het beter kan. 

 Vervangende dagbesteding van jeugdigen bij zorgaanbieders tijdens onderwijs 
Het komt voor dat jeugdigen verblijven bij zorgaanbieders/zorgboeren terwijl/omdat ze geen 
onderwijs volgen. Ook komt het voor dat aanbieders onderwijs “in huis” halen. De kernvragen 
hierbij zijn: Hoe kunnen gemeenten en onderwijs beter met elkaar optrekken bij deze doelgroep 
zodat jeugdigen integraal vanuit jeugdhulp en onderwijs ondersteund worden en zo snel als 
mogelijk terugkeren naar het onderwijs? Gestart is met een analyse van de feiten. In 2020 wordt 
dit vervolgd met een onderzoek naar knelpunten en een verbeterplan voor de toekomst.  
 

Beide thema’s zullen ook in 2020 actueel zijn en zullen onder andere leiden tot criteria voor de 
toegang.  
Thema’s die in de komende jaren opgepakt worden zijn: de behandelgroepen in (speciaal) onderwijs, 
(zicht krijgen op) thuiszitters en preventie. 
 
Investeren in preventie 
In 2019 zijn de in 2018 gestarte extra preventie interventies voortgezet en uitgebreid. Daarnaast is 
begin 2019 in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert het Koersdocument preventie 
vastgesteld. Op basis hiervan is een kernteam preventie gevormd, bestaande uit een 
vertegenwoordiging van iedere gemeente. Dit kernteam is aan de slag gegaan met de uitwerking van 
het koersdocument. In september heeft het kernteam de voortgang van het koersdocument 
besproken met een vertegenwoordiging van de externe partners. Ook is in het najaar een 
tussentijdse rapportage opgesteld die per thema de activiteiten die uitgevoerd worden en nog 
opgepakt gaan worden beschrijft. Ook landelijk is er weer een extra impuls gegeven aan preventie via 
het programma Kansrijke Start. Dit is gericht op preventieve interventies in de eerste dagen van een 
jeugdige. Weert is hiermee al gestart, ook Leudal en Nederweert gaan hiermee starten.  
 
 
 

                                                           
6 PO 3102 (ES, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) VO/VSO Midden-Limburg (Beesel, ES, Leudal, 
Maasgouw, Roerdalen en Roermond)3102, PO 3103 (Nederweert en Weert), VO/VSO 3103 (Cranendonck, 
Nederweert en Weert) 
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In 2019 zijn er nieuwe preventieve interventies opgestart en bestaande interventies voortgezet en 
uitgebreid. 
 
 Voorzorg 

Zo is voor risicomoeders begeleiding bij de verzorging en opvoeding van hun eerste kind door 
een Voorzorg-verpleegkundige van de GGD beschikbaar. De GGD bepaalt of gezinnen in 
aanmerking komen voor deze hulp en verwijst zo nodig door naar andere hulpverleners. 
Regelmatig wordt de inzet en resultaten van Voorzorg geëvalueerd en in alle gemeenten is 
ondersteuning geboden in 2019.  

 Onderlinge ondersteuning gezinnen 
Synthese heeft de laagdrempelige opvoedingsondersteuning Ouders Ondersteunen Ouders 
voortgezet in Leudal en Nederweert. Deze inzet wordt ook jaarlijks verantwoord aan de 
gemeenten. In Weert is dit Gezin Gezien. 

 Houvast 
Het CJG werkt met de methodiek van Houvast voor gezinnen waar sprake is van licht 
verstandelijke beperking.  

 Maak jij het verschil voor een kind? 
Ook is de bewustwordingscampagne “Maak jij het verschil voor een kind?” gericht op kinderen 
van ouders met een psychiatrische of verslavingsproblematiek aan een breder publiek 
gepresenteerd en positief beoordeeld door betrokken partners. Het project heeft zelfs landelijke 
bekendheid gekregen.  

 Buurtgezinnen 
In het najaar van 2019 is in Leudal en Nederweert een pilot buurtgezinnen gestart waarbij 
steungezinnen in de buurt ondersteuning bieden aan gezinnen die wel wat steun kunnen 
gebruiken (in Weert is al eerder gestart met buurtgezinnen). Door juist te investeren in 
versterking van de pedagogische omgeving van het jonge kind kan voorkomen worden dat 
problemen ontstaan. Dit was ook één van de aanbevelingen uit het onderzoek naar het 
jeugdhulpgebruik van het Nederlands Jeugdinstituut dat in 2018 is uitgevoerd om de 
kostenontwikkeling in Midden-Limburg West te kunnen verklaren. 

 Prepare en Nu niet zwanger 
Verder is in 2019 in Weert gestart met de ouderschapscursus Prepare. Doel van dit aanbod dat is 
opgezet door verloskundigen is om ouders voor te bereiden op het ouderschap en de geboorte 
van een kind. Er worden inmiddels voorbereidingen getroffen om Prepare uit te rollen in de regio 
Midden-Limburg. Eind 2019 is ook besloten om in de regio te starten met het project Nu Niet 
Zwanger waarbij verpleegkundigen van de GGD met vrouwen in risicovolle omstandigheden het 
gesprek aangaan over zwangerschap. 

 
Traject tarieven gedwongen kader 2020 
In 2019 is samen met de drie Gecertificeerde Instellingen (GI’s)  een traject doorlopen om te komen 
tot faire tarieven voor 2020. Als resultaat hiervan zijn basistarieven vastgesteld met daarnaast drie 
modules. De bijzondere kosten zijn ook in het basistarief opgenomen. De modules betreft: het 
stelsel, de organisatie en de transformatie van de GI’s. Deze modules zijn vertaald naar voorwaarden 
en indicatoren. Dit wordt door de gemeenten en de GI’s elke 2 maanden gemonitord. 
 
Pilot transformatie Gecertificeerde Instellingen (GI) 
In 2019 zijn de gemeenten in Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost gestart met de Pilot 
transformatie GI. Het doel was om in eerste instantie inzicht te krijgen in eventuele thema’s waar 
binnen het gedwongen kader (uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering) de transformatie 
verder vorm kan krijgen. Samen met de GI’s is een analyse gemaakt (op basis van casusbesprekingen) 
op deze thema’s. In 2020 wordt hier een vervolg aan gegeven. 
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Verordening Jeugdhulp 2020                                                                                                                                                           
In 2019 is de verordening aangepast. Er zijn een aantal kleine aanpassingen op basis van de 
Modelverordening VNG doorgevoerd en het PGB-artikel is aangepast. Voor het PGB-tarief is 
aansluiting gezocht bij het tarief Zorg In Natura en voor informele hulpverleners is het PGB-tarief in 
overeenstemming gebracht met het wettelijk minimumloon.   

Analyse van de jaarrekeningen en verdiepende onderzoeken                                                                                                  
In 2019 is door de gemeenten Noord- en Midden- Limburg gestart met gezamenlijke beoordelingen 
van de jaarrekeningen van aanbieders (in het bijzonder de zeven grootste aanbieders en waar 
aanleiding is, de aanbieders met grote winstmarges). Waar nodig worden verdiepende analyses 
gemaakt. Deze verdiepingen kunnen aanleiding zijn tot vragen aan en/of een gesprek met de 
betreffende aanbieders.  

Integraal werken 
In 2019 is gestart met een uitvoeringsplan ‘Een goede toegang tot zorg en ondersteuning in het 
sociaal domein’. Het doel is onze inwoners beter te helpen bij hun zorg– en ondersteuningsvragen op 
een manier die past bij hun persoonlijke situatie en hun mogelijkheden. Hierbij hoort een lokaal 
georganiseerde toegang die laagdrempelig en vraaggericht is. De inzet in de komende periode is 
gericht op het verankeren van een aantal zaken in de huidige structuren:  

- Hulp- en dienstverlening op basis van een gezamenlijke visie; 
- Integrale aanpak zonder financiële drempels; 
- Nieuwe inzichten betrekken over stress-sensitieve dienstverlening 
- Duidelijke regievoering. 

 
Hierbij wordt onderzocht hoe door meer integraal te werken de hulp- en dienstverlening efficiënter 
en korter (en daarmee goedkoper) kan worden uitgevoerd. 
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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 welke zorgbehoefte er is 
en welke resultaten er beoogd worden. Hierbij wordt de inhoudelijke opvolging ook beter ingevuld. 
In 2019 heeft er een verdere doorontwikkeling van deze werkwijze plaatsgevonden. 
 
Preventie 
 

Preventie activiteiten 
 

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 

Info en advies 131 121 123 100 475 
Individuele vragen 58 114 130 84 386 
Themabijeenkomsten 368 (13) 263 (17) 253 (3) 553 (17) 1437 
Workshop triple p 0-12j 53 (16) 50 (12) 11 (2) 16 (4) 130 
Lezing triple p 6 (3) 9 (4) 4 (1) 8 (2) 27 
Workshops aan docenten of 
medewerkers Kinderopvang 

12 (1) - - 8 (1) 20 

Gastlessen leerlingen PO 60 (4) 132 (4) 125   (2) 250 (7) 567 
Gastlessen leerlingen VO 247 (7) 818 (18) 26 (1) 478 (9) 1569 
Workshop vereniging 17 (1) - 10 (1) 10 (1) 37 
Info stand 9 (1) 177 (3) 154 (2) 1.060 (2) 1.400 

 
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de preventie activiteiten van het CJG in heel Midden 
Limburg. Het aantal info en advies vragen daalt in 2019 ten opzichte van 2018 (630), hier is geen 
specifieke oorzaak voor bekend. Het aantal individuele vragen fluctueerde de afgelopen jaren. Er is 
een toenemende belangstelling voor preventie activiteiten van het CJG-ML, vooral door de vragen 
naar gastlessen in het onderwijs. Ook in 2019 was deze vraag groot.   
 
Organisaties die ouders/jeugdigen toeleiden naar het CJG 
 

 4de kwartaal Leudal Nederweert Weert 

Eigen initiatief 56% 58% 57% 
Scholen/onderwijs 9% 16% 15% 
Arts (huisarts/ jeugdarts) 6% 14% 5% 
Gespecialiseerde jeugdhulp 6% 3% 5% 
Veilig Thuis 7% 1% 3% 
AMW 3% 0% 2% 
Sociaal netwerk 2% 2% 0% 
BJZ/WSG 2% 1% 2% 
Welzijn 2% 0% 1% 
Kinderopvang-peuterspeelzalen 1% 0% 1% 
Medisch specialist 3% 1% 1% 
Leerplicht 1% 0% 0% 
Gemeente 1% 1% 1% 
COA 1% 0% 5% 
Overig 0% 3% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 

 
Ongeveer de helft van de ouders meldt zich op eigen initiatief bij het CJG.  
In 2018 was de top 3 bij de drie gemeenten nagenoeg gelijk. In 2019 zijn er wel verschillen.  
In 2018 werd ongeveer 9% bij alle gemeenten doorverwezen door de arts. In Leudal is er een daling 
te zien bij de artsen en voor Nederweert een stijging. In 2018 werd 16% via het onderwijs 
doorverwezen naar het CJG, in 2019 is er een daling te zien in Leudal.  
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Ambulante hulpverlening 
 
2019 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

Aanmeldingen 280 95 360 735 

Intakegesprekken (hulpverleningen) 241 83 228 552 

Totaal in begeleiding 705 266 909 1.880 

Totaal afgesloten 256 76 342 674 
 
 
 

 MLW 

2019  
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 2019 

Aanmeldingen 246 155 147 187 735 

Intake (hulpverleningen) 184 111 110 147 552 

Totaal in begeleiding 1.413 1.455 1.413 1.414 5.695 

Totaal afgesloten 113 189 186 186 674 
 
Het verschil tussen instroom en uitstroom is in 2019 kleiner geworden dan in de voorgaande jaren, 
waardoor het aantal in begeleiding minder sterk steeg. 
 
Wachttijden  
 

4de kwartaal Leudal Nederweert Weert 

0 t/m 14 dagen 40% 38% 41% 

15 t/m 22 dagen 16% 29% 14% 

23 dagen en langer 44% 33% 46% 
 
De wachttijd voor de cliënten van het CJG-ML in 2019 is toegenomen t.o.v. 2018. Dit beeld is wel 
wisselend per gemeente en per periode. De oorzaak hiervan ligt vooral in een hogere druk door het 
stijgend aantal cliënten in begeleiding, een groot aantal casussen met complexe casuïstiek en 
cliënten waar dranghulpverlening wordt ingezet.  De dranghulpverlening vraagt om zeer intensieve 
inzet en opvolging.  
 
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 7 2 7 0 
Leudal Betrekking op gezinnen 6 2 2 0 
Nederweert Aantal individuele kinderen 3 0 0 3 
Nederweert Betrekking op gezinnen 1 0 0 3 
Weert Aantal individuele kinderen 6 0 5 4 
Weert Betrekking op gezinnen 3 0 2 2 

 
Sinds 2016 was het aantal VTO’s per kwartaal redelijk stabiel. In 2018 was er een daling van het 
aantal VTO’s t.o.v. voorgaande jaren. Een aantal Raadsonderzoeken, aangevraagd in 2018, liep door 
in 2019. In 2019 is sprake van een stijging van het aantal VTO’s t.o.v. 2018, maar het aantal ligt wel in 
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de lijn van de jaren daarvoor. Van de afgeronde onderzoeken in Midden Limburg, aangevraagd door 
het CJG, heeft 72 % tot een juridische maatregel geleid.  
11 onderzoeken zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming nog lopende. 8 aangevraagde 
consultaties bij het beschermingsplein hebben niet geleid tot een VTO. Het gaat in totaal om zeer 
lage aantallen, in verhouding tot het totaal aantal cliënten bij het CJG-ML. Dit bevestigt dat in veel 
gezinnen jeugdhulp binnen een vrijwillig kader vorm gegeven kan worden. Tegelijk is door de lage 
aantallen een vergelijking tussen de gemeenten weinig zinvol. Het betreft gezinssituaties en 
gezinsproblematiek welke in elke gemeente kunnen voorkomen.  
 
Klachten 
 
In 2019 ontving het CJG in Midden Limburg in totaal 29 klachten:  
 

  Midden Limburg 

1e   kwartaal 7 

2e   kwartaal 6 

3e   kwartaal 6 

4e   kwartaal 10 

 
De klachten hadden betrekking op de volgende thema’s: bejegening, te weinig informatie, slechte 
communicatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de jeugd en gezinswerker, wisseling van een 
jeugd en gezinswerker, oneens met inhoudelijke keuze (ouders eisten een uithuisplaatsing), oneens 
met keuze om niet de verlengde jeugdwet in te zetten, oneens met keuze rond vervoer, oneens met 
de procedure toegang via ZIN of PGB. Aan alle cliënten en de betreffende zorgaanbieder is een 
gesprek aangeboden, soms meerdere gesprekken. Alle klachten zijn afgerond. 
 
Tevredenheid 
 

 Leudal Nederweert Weert 

Goed 44% 58% 56% 

Voldoende 50% 34% 43% 

Matig 4% 6% 0% 

Slecht 2% 2% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 
 
Op grond van de tevredenheidsscores van de afgesloten casussen ontstaat bovenstaand beeld. 
Cliënten worden in het laatste gesprek gevraagd om een waardering te geven over de hulpverlening. 
In vergelijking met 2019 is er voor MLW  een toename van de score goed en een afname van de 
score voldoende.  
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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. Dit is in 
2019 verder ontwikkeld. 

- Interesse in preventie activiteiten blijft ook in 2019 hoog en neemt verder toe ten opzichte 
van 2018. 

- De wachttijden zijn in 2019 voor de cliënten van het CJG toegenomen t.o.v. 2018. De 
wachttijden van minder dan 15 dagen zijn verkort, de wachttijden langer dan 15 dagen zijn 
gestegen.  

- Voor heel Midden Limburg had het CJG in 2019 29 klachten ontvangen, deze zijn conform de 
klachtenprocedure afgehandeld. 

- 99% tot 92% van de cliënten beoordeelt de hulpverlening van het 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 is er een aantal door de wet bevoegde verwijzers. 

Zorg in Natura 

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten dat in 2019 een toekenning had per verwijzer*.  

  Leudal Nederweert Weert 
Totaal  
2019 

Totaal 
2018 

CJG 346 144 367 32% 31% 

Huisarts 382 176 494 39% 35% 

Jeugdarts 28 15 31 3% 2% 

Gecertificeerde instelling 126 24 79 8% 10% 

Medisch specialist 61 30 109 7% 8% 
Onbekend 9 2 14 1% 4% 
Rechter/Raad voor de kinderbescherming/Officier van 
justitie 136 33 104 10% 

 
10% 

Eindtotaal** 829 349 997 100% 100% 

*een jeugdige kan via meerdere verwijzers zorg toegekend hebben gekregen. Daarom is het totaal aantal niet gelijk aan de som van de 
aantallen per regel. Voor de berekening van het percentage is met de som van de aantallen per verwijzer rekening gehouden. 
** het uniek aantal jeugdigen  

In alle gemeenten is de huisarts de grootste doorverwijzer naar de tweedelijnszorg voor zorg in 
natura, voor wat betreft het aantal cliënten. Hier is ook een stijging ten opzichte van 2018 te zien.  

In onderstaande tabel staan het aantal verwijzingen per perceel. 

Verwijzer ADHD Dyslexie JBJR J&O Jeugd 
GGZ 

JmB Jz+ LTA Eind- 
totaal 

CJG  159  138 270 469 2 1 854 
Huisarts 85 7  14 943 42  7 1.049 
Jeugdarts 3 1  1 44 27   73 
Gecertificeerde instelling  2 4 144 53 154 1 4 228 
Medisch specialist 42 1   144 10  7 200 
Zelfverwijzer  11       11 
Onbekend  1 7  5 1   14 
Rechter, RvdK, OvJ   252 11  25   272 

Eindtotaal 126 181 260 291 1.372 682 3 19 2.167 
 
Wanneer naar de toegekende bedragen wordt gekeken, is er de volgende indeling in verwijzers: 

 Leudal Nederweert Weert Totaal 

CJG € 6.337.262 €  2.498.790 €   5.953.460 49% 

Huisarts € 1.768.091 € 712.253 € 1.619.964 14% 

Jeugdarts € 375.613 € 109.415 € 287.628 3% 

Gecertificeerde instelling € 4.907.144 € 517.223 € 1.983.615 24% 

Medisch specialist € 788.109 € 149.984 € 571.718 5% 

Zelfverwijzer € 1.670 € 236 € 4.064 0% 

Onbekend €  22.598 €  1.160 € 12.547 0% 

Rechter, RvdK, OvJ € 770.754 € 248.085 € 691.757 6% 

Eindtotaal € 14.971.242 € 4.237.146 € 11.124.753 100% 
*dit zijn de toegekende bedragen, de realisatie is lager. 
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Op basis van de toegekende bedragen is het CJG de grootste verwijzer, gevolgd door de 
gecertificeerde instellingen en de huisartsen. 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 14% van de toewijzingen. 

- CJG is de hoofdverwijzer naar het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking. 
- In 2019 is een toename zichtbaar van het aantal verwijzingen door het CJG naar de percelen 

Jeugd & Opvoedhulp en Jeugdhulp met beperking ten opzichte van 2018. 
- Gecertificeerde instellingen verwijzen veelal door naar het perceel Jeugd & Opvoedhulp en 

Jeugdhulp met beperking. 
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6. Wachtlijsten bij gespecialiseerde zorgaanbieders 
 

Met ingang van de rapportage over het 1e kwartaal 2019 wordt gebruik gemaakt van het 
berichtenverkeer om de wachtlijsten van aanbieders inzichtelijk te maken. Voorheen werden de 
wachtlijsten bij de aanbieders uitgevraagd, een arbeidsintensief proces dat door aanbieders als een 
administratieve last werd ervaren.  

Bij het bepalen van de wachttijd middels het berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van het iJW 
305-bericht (“start Jeugdhulp”). Aan de hand van gegevenselementen in het bericht wordt de tijd 
berekend tussen de datum waarop de intake heeft plaatsgevonden en de datum waarop de 
behandeling is gestart. Wachtlijst wordt vervolgens gedefinieerd als het aantal Jeugdigen o.b.v. de 
305-berichten over rapportageperiode (in dit geval: vierde kwartaal 2019) waarbij de tijd tussen 
intakedatum en startdatum groter is dan vijf werkdagen. 

In 2019 is gebleken dat aanbieders niet op een eenduidige manier registreren. Dit zal de komende 
maanden verder worden gemonitord en waar nodig met aanbieders besproken, om toch echt goed 
inzicht te kunnen krijgen in de wachtlijsten.  

4e kwartaal 2019 Leudal Nederweert Weert 

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking 7 1 4 
Jeugd GGZ 8 4 7 
Dyslexie 0 0 3 
Jeugd en Opvoedhulp 2 0 0 
Totaal 16 5 14 

 

Ontwikkeling 2019 1e kwartaal 
2019 

2e kwartaal 
2019 

3e kwartaal 
2019 

4e kwartaal 
2019 

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking 23 13 11 12 

Jeugd GGZ 42 51 16 19 
Jeugd en Opvoedhulp 2 1 3 2 
Dyslexie 1 6 2 3 
Totaal 67 69 31 35 

 

Bevindingen: 

 Deze manier van wachtlijsten meten is in 2019 ingevoerd, een vergelijking met 2018 is 
daarom niet mogelijk. 

 Vanaf september 2019 is het verplicht voor alle aanbieders om het start zorg bericht te 
sturen. Voor deze periode gold dit alleen voor 10 aanbieders waarmee deze afspraken over 
volledig 2019 zijn gemaakt.  
Hierdoor is een vergelijking tussen de kwartalen in 2019 niet mogelijk. 

 Eind 2019 zien dat de grootste wachtlijst binnen het perceel GGZ, waarbij bijna de helft bij 
één aanbieder.  

 Er is nog geen eenduidige manier van registeren door alle aanbieders, dit zal de komende tijd 
nog verder worden gemonitord.  
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7. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en opvoedhulp 

 

De percelen Jeugd- en opvoedhulp (J&O) en Jeugdhulp voor jeugd met beperking (JMB) zijn vanaf 
2019 in de rapportages samengevoegd. Als gevolg van het indikken van de producten vanaf 2018 is 
het voor ambulante producten niet meer goed  mogelijk om deze precies toe te wijzen aan de oude 
percelen.  

Het gaat hierbij om hulp voor jeugdigen en ouders bij problemen rond opgroeien en opvoeden.  
Voor ingewikkelde problemen is vaak voor een lange periode (intensieve) hulp nodig. Jeugdigen die 
gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling worden geholpen. Ouders/opvoeders 
krijgen die hulp die nodig is om de jeugdigen zelfstandig en zo goed mogelijk op te voeden (oude 
perceel J&O). 

Daarnaast gaat het om hulp voor jeugdigen met een beperking: 
(licht) verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking, somatische 
aandoening en psychiatrische aandoening (o.a. autisme). Het oude perceel JMB. 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Indicaties €        10.142.000 €  2.854.000 €             7.227.000 €        20.223.000 
Realisatie €          6.036.560 €  1.768.643 €             4.322.647 €        12.127.850 
aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 350 118 326 791 

 

2018 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie €          5.718.323 €  1.264.485 €             3.365.413 €        10.348.221 
aantal jeugdigen 336 128 294 745 

 

Per kwartaal 2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

1e kwartaal – realisatie €          1.621.926 €      446.438 €                969.121 €          3.037.485 

2e kwartaal – realisatie €          1.546.802 €      455.824 €             1.078.388 €          3.081.014 

3e kwartaal –realisatie €          1.419.155 €      403.239 €             1.113.347 €          2.935.741 

4e kwartaal –realisatie €          1.448.678 €      463.143 €             1.161.791 €          3.073.612 

1e kwartaal – jeugdigen 263 102 235 600 

2e kwartaal – jeugdigen 274 102 257 632 

3e kwartaal – jeugdigen 276 92 261 628 

4e kwartaal – jeugdigen 260 87 266 612 
 

Aantal jeugdigen 2019 Leudal Nederweert Weert Eindtotaal 

Dagbehandeling 67 18 65 149 

Jeugdhulp ambulant 208 57 157 421 

Jeugdhulp crisis 12 3 10 25 

Persoonlijke verzorging 0 1 4 5 

Profiel 126 63 159 347 

Verblijf (excl. behandeling) 97 29 67 192 

Verblijf (incl. behandeling) 31 5 9 45 

Vervoerdiensten 49 16 43 108 
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Aantal jeugdigen 2018 Leudal Nederweert Weert Eindtotaal 

Dagbehandeling 91 34 101 225 

Jeugdhulp ambulant 241 72 197 503 

Jeugdhulp crisis 11 2 9 22 

Persoonlijke verzorging 2 1 4 7 

Profiel 87 47 107 239 

Verblijf (excl. behandeling) 101 34 70 199 

Verblijf (incl. behandeling) 28 6 8 38 

Vervoerdiensten 43 14 53 110 
 

Detaillering profielen     
2019 Leudal Nederweert Weert Eindtotaal 

Profiel Basis 49 23 36 108 

Profiel Aanvullend 81 37 100 217 

Profiel Intens 34 22 52 108 

Eindtotaal 126 63 159 347 
 

2018 Leudal Nederweert Weert Eindtotaal 

Profiel Basis 2 1 2 5 

Profiel Aanvullend 48 25 41 112 

Profiel Intens 40 25 68 133 

Eindtotaal 87 47 107 239 
 

In 2018 werden vaak nog producten ingezet, omdat profielen financieel niet passend waren. Daarom 
zijn vanaf 2019 de tarieven aangepast. Profielen worden in 2019 nu meer ingezet. 

 Soort hulpvragen 

2019  Leudal Nederweert Weert Eindtotaal 

Dagbehandeling €               464.222 €           268.539 €           676.236 €          1.408.997 
Jeugdhulp ambulant €            1.733.044 €           521.616 €        1.282.407 €          3.537.067 
Jeugdhulp crisis €                  29.329 €                5.013 €              29.064 €                63.405 
 Persoonlijke verzorging  €                           0 €                4.310 €              18.552 €                22.862 
 Profiel  €               750.750 €           387.114 €           884.935 €          2.022.800 
 Verblijf (excl. behandeling)  €            1.579.411 €           322.893 €        1.030.190 €          2.932.494 
 Verblijf (incl. behandeling)  €            1.450.380 €           248.311 €           372.492 €          2.071.183 

 Vervoerdiensten  €                  29.425 €              10.848 €              28.770 €                69.043 

 Totaal 2019  €            6.036.560 €        1.768.643 €        4.322.647 €        12.127.851 
     
 Totaal 2018  €            5.718.323 €          1.264.485 €         3.365.413 €           10.348.222 
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Voor de regio MLW bedragen de kosten voor verblijf in 2019 € 5.003.000, dit is een lichte stijging te 
opzichte van 2018 met € 134.000. Er zijn wel verschillen per gemeente. In Leudal een daling van  
€ 294.000, in Nederweert en Weert een stijging, respectievelijk € 183.000 en € 245.000. 
De kostenstijging in deze percelen 2019 wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de kosten 
voor ambulante hulpverlening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle gemeenten is er voor 2019 een stijging ten opzichte van 2018 te zien.  
Gedurende 2019 is er per gemeente een verschillende ontwikkeling zichtbaar. Voor Weert blijven de 
kosten in 2019 verder stijgen. Voor de gemeente Nederweert geldt dat ze ongeveer op een gelijk 
niveau per kwartaal blijven, voor de gemeente Leudal is een daling zichtbaar. 
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Het aantal cliënten laat per gemeente een wisselend beeld zien. Voor de gemeente Weert is een 
behoorlijke stijging te zien van 221 cliënten in het 1e kwartaal 2018, naar 266 cliënten in het 4e 
kwartaal 2019. Voor Nederweert was er een stijging halverwege 2019, maar aan het einde van 2019 
is het aantal weer gedaald. Leudal laat zowel in 2018 als is 2019 eenzelfde patroon zien, waarbij er 
over de twee jaren wel sprake is van een toename van 247 cliënten in het 1e kwartaal 2018 naar 260 
cliënten in het 4e kwartaal 2019.  

 

Bevindingen 

 De kosten voor alle gemeenten zijn in 2019 gestegen ten opzichte van 2018, waarbij er wel 
per gemeente verschillen zijn. De grootste absolute stijging is er voor de gemeente Weert 
met € 958.000, maar de grootste relatieve stijging is er voor de gemeente Nederweert met 
een toename van 40%. 

 In de regio is een stijging van de verblijfskosten te zien in 2019 van 3% vergeleken met 2018. 
Er is wel een groot verschil tussen de gemeenten. Leudal daalt met € 294.000, Nederweert 
stijgt met € 183.000 en Weert met € 245.000. 

 De toename van de kosten zit vooral in de ambulante hulpverlening. De profielen zijn in 2019 
waar mogelijk ingezet, dit in tegenstelling tot in 2018. Dit maakt het op dit moment lastig om 
een stijging toe te wijzen aan een stijging van bepaalde producten c.q. profielen. 
Dit zal in 2020 nog verder worden onderzocht. Wat wel zichtbaar is, is  een stijging van de 
jeugdhulp die geleverd wordt door aanbieders die vooral jeugdhulp bieden aan jeugdigen 
met beperking. 

 Het aantal jeugdigen is voor de regio MLW met 46 gestegen naar 791 in 2019. 
Ook hiervoor geldt dat er wel behoorlijke verschillen per gemeente zijn. 
Voor de gemeente Leudal en Weert is er een toename, waarbij er vooral een grote stijging in 
Weert zichtbaar is van 32. In Nederweert is er ten opzichte van 2018 een daling van 10. 
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8. JJeugd 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. 

In deze paragraaf zijn ook de kosten dyslexie opgenomen. 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Indicaties €    3.601.786 €  1.115.782 € 3.179.062 €    7.896.630 
Realisatie* €    2.727.264 €      836.544 € 2.343.880 €    5.907.688 
Aantal jeugdigen (o.b.v. indicatie) 562 254 711 1.521 
     

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie* €    2.727.264 €      836.544 € 2.343.880 €    5.907.688 

Verplichting €       457.605 €      205.928 €     618.083 €    1.281.616 

Verwachte realisatie €    3.184.869 €  1.042.472 € 2.961.963 €    7.189.304 
 

 

2018 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie €    2.540.152 €      955.672 € 2.644.373 €    6.140.197 
Aantal jeugdigen   457 198 647 1.298 

 

Het aantal jeugdigen is in 2019 in de regio MLW met 17% gestegen ten opzichte van 2019. Hierbij is 
er wel sprake van grote verschillen tussen de gemeente. In Leudal 23%, in Nederweert 26% en in 
Weert 9%. De kosten stijgen voor de regio eveneens met 17%. Ook hier is er sprake van verschillen 
tussen de gemeente. Leudal 25%, Nederweert 9% en Weert 11%. 

 

Realisatie per kwartaal 2019* Leudal Nederweert Weert MLW 

1e kwartaal – realisatie €       731.990 €      226.935 €     620.780 €    1.579.705 

2e kwartaal – realisatie €       717.080 €      227.110 €     637.252 €    1.581.442 

3e kwartaal –realisatie €       695.722 €      203.491 €     574.553 €    1.473.766 

4e kwartaal –realisatie €       582.473 €      179.007 €     511.295 €    1.272.775 

     

1e kwartaal – jeugdigen 320 129 408 857 

2e kwartaal – jeugdigen 326 135 412 873 

3e kwartaal – jeugdigen 323 122 399 842 

4e kwartaal – jeugdigen 307 129 362 798 
*exclusief verplichtingen 
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Aantal toegekende  
hulpvragen 2019/2018 
 

Leudal 2019 Leudal 2018 Nederweert 
2019 

Nederweert 
2018 

Weert 
2019 

Weert 
2018 

Producten             
Dagbehandeling 14 12 4 5 16 17 
Jeugdhulp ambulant 20 20 30 21 28 29 
Jeugdhulp crisis 14 17 1 1 5 6 
Verblijf (incl. behandeling) 9 12 1 2 7 5 
Dyslexie 55 53 36 45 79 92 
        
Profielen       
GGZ kort aanvullend 16 14 13 10 61 60 
GGZ kort basis 13 9 4 7 21 18 
GGZ kort intens 36 52 34 27 111 107 
GGZ specialistisch aanvullend 158 126 37 30 141 118 
GGZ specialistisch basis 99 124 32 39 113 157 
GGZ specialistisch intens 201 136 86 50 214 154 
GGZ specialistisch plus aanvullend 17 15 6 4 20 13 
GGZ specialistisch plus basis 30 22 18 11 28 31 
GGZ specialistisch plus intens 3 4 - 1 - 1 

 

Het aantal toegekende hulpvragen voor een product, blijft in 2019 nagenoeg gelijk ten opzichte van 
2018. Dyslexie neemt in Nederweert en Weert wel behoorlijk af. Het aantal hulpvragen voor 
profielen is ten opzichte van 2019 behoorlijk gestegen, dit geldt vooral voor de specialistische en 
specialistisch plus profielen. Hierbij wordt het profiel GGZ specialistisch intens het vaakst ingezet. 

 

Realisatie 2019 Leudal Nederweert Weert  Totaal MLW 

 Dyslexie  € 88.712 € 62.372 €102.365 € 253.449 

 Dagbehandeling  € 168.232 € 29.258 € 128.830 € 326.320 

 Jeugdhulp ambulant  € 68.877 € 54.154 € 52.236 € 175.266 

 Jeugdhulp crisis  € 53.499 € 0 € 33.007 € 86.507 

 Verblijf (incl. behandeling)  € 463.799 € 6.258 € 124.118 € 594.175 

 GGZ Kort Basis  € 3.761 € 1.228 € 5.239 € 10.229 

 GGZ Kort Aanvullend  € 5.182 € 5.936 € 28.357 € 39.475 

 GGZ Kort Intens  € 29.109 € 19.276 € 71.526 € 119.911 

 GGZ Specialistisch Basis  € 123.866 € 45.833 € 179.524 € 349.223 

 GGZ Specialistisch Aanvullend  € 382.008 € 83.800 € 300.096 € 765.903 

 GGZ Specialistisch Intens  € 823.541 € 311.696 € 818.679 € 1.953.916 

 GGZ Specialistisch Plus Basis  € 194.274 € 104.444 € 181.558 € 480.277 

 GGZ Specialistisch Plus Aanvullend  € 258.460 € 112.289 € 318.344 € 689.093 

 GGZ Specialistisch Plus Intens  € 63.944 € 0 € 0 € 63.944 

 Totaal realisatie 2019 € 2.727.264 € 836.544 € 2.343.880 € 5.907.688 

 verplichting 2019  € 457.605 € 205.928 € 618.083 € 1.281.616 

 Totaal 2019  € 3.184.869 €  1.042.472 € 2.961.963 € 7.189.304 

     

 Totaal 2018  € 2.540.152 € 955.672 € 2.644.373 € 6.140.197 
 

De verplichting 2019 (bijna 1,3 miljoen) heeft voor 80% betrekking op de profielen specialistisch 
aanvullend, specialistisch intens en specialistisch plus basis. 
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De stijging in de GGZ kosten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toename in de 
ambulante hulpverlening.  
Als verblijf buiten beschouwing wordt gelaten is er voor 2019 een toename van ambulante 
hulpverlening ten opzichte van 2018 voor Leudal van € 478.000 (21%), voor Nederweert  
€ 200.000 (24%) en voor Weert € 360.000 (15%). 

 

Onderstaande tabel toont de onderverdeling in productcategorieën en toekenningen. 

Indicatie 2019 Leudal Nederweert Weert  Totaal MLW 

 Dyslexie  € 106.588 € 64.446 € 133.983 € 305.016 

 Dagbehandeling  € 374.489 € 104.777 € 313.477 € 792.743 

 Jeugdhulp ambulant  € 80.074 €  63.175 € 76.085 € 219.334 

 Jeugdhulp crisis  € 75.539 € 1.379 € 34.017 € 110.935 

 Verblijf (incl. behandeling)  € 657.082 €  7.702 € 154.445 € 819.229 

 GGZ Kort Basis  €  3.770 €  1.228 € 5.633 € 10.632 

 GGZ Kort Aanvullend  € 7.591 €  6.446 € 31.634 € 45.672 

 GGZ Kort Intens  €  32.713 € 22.446 €  77.959 € 133.118 

 GGZ Specialistisch Basis  € 157.596 € 57.918 € 217.353 € 432.868 

 GGZ Specialistisch Aanvullend  € 468.634 € 119.447 € 463.945 € 1.052.026 

 GGZ Specialistisch Intens  € 989.506 € 369.147 € 994.068 €  2.352.721 

 GGZ Specialistisch Plus Basis  € 282.013 € 180.512 € 314.744 € 777.269 

 GGZ Specialistisch Plus Aanvullend  € 294.638 €  117.158 € 361.718 € 773.514 

 GGZ Specialistisch Plus Intens  € 71.553 € 0 € 0 € 71.553 

 Totaal € 3.601.786 €        1.115.782 €  3.179.062 € 7.896.630 
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Bevindingen 

- De kosten in 2019 stijgen voor alle gemeenten ten opzichte van 2018, een stijging die bijna 
volledig kan worden toegeschreven aan ambulante jeugdzorg. 

- De kosten voor verblijf stegen in Leudal € 166.000 en daalden in de andere 2 gemeenten, 
Nederweert  
€ 115.000 en Weert € 42.000. 

- Het aantal cliënten en de kosten stijgen voor de regio MLW met 17%, waarbij er wel 
verschillen per gemeente zijn.  

- Er is een behoorlijke stijging te zien in de specialistische profielen, waarbij het profiel 
specialistisch intens het meest wordt ingezet.  

- Aantal cliënten en kosten voor dyslexie dalen op regionaal niveau. 
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9.  Diensten Gecertificeerde Instellingen 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Toekenningen* € 564.977 € 162.639 € 520.332 € 1.247.948 
Facturatie LET en buiten regio € 37.899 € 27.830 € 2.620 € 68.349 
aantal jeugdigen 139 30 92 260 

*Het gaat hierbij om de toekenningen van de GI’s voor de maatregelen (o.a. ots en voogdij) 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

          
Subsidieverlening 2019* € 542.438 €      147.455 € 527.259 € 1.217.152 
Facturatie (LET en buiten regio) €    37.899 €        27.830 €     2.620 €       68.349 
Subsidie Crisisdienst Jeugd €    75.635 €        28.899 € 104.851 €     209.385 
Subsidie Veilig Thuis € 139.027 €        50.170 € 173.585 €     362.782 

Totale kosten € 794.999 €      254.354 € 808.315 € 1.857.668 
*Subsidie GI’s voor maatregelen 

Bovenstaande opstelling bestaat uit: 

- Subsidieverlening aan de drie gecertificeerde instellingen in onze regio. De definitieve 
subsidieafrekening 2019 moet nog plaatsvinden. In de eerste tabel zijn cijfers opgenomen 
van zorg die in 2019 door de aanbieders is toegekend. Dit is voor de regio ongeveer € 30.000 
meer dan het bedrag waarmee in de subsidieverlening rekening is gehouden. 

- Aanbieders waarmee geen subsidie afspraak is gemaakt, maar die wel zorg hebben geleverd, 
(vaak aanbieders die net op de grens van het werkgebied actief zijn), hebben in Leudal en in 
Weert gefactureerd. Daarnaast is er in Nederweert sprake geweest van zeer intensieve zorg 
die buiten de subsidie valt, zogenaamde LET zorg.  

- Subsidie aan de crisisdienst jeugd en Veilig thuis, op basis van de toekenningen in 2019, ook 
hier dienen nog definitieve beschikkingen te worden afgegeven. 

 

2018 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie 2018 (incl. subsidies) € 735.607 €      222.709 € 721.433 € 1.679.749 
aantal jeugdigen 115 32 85 232 

 

De subsidie aan Veilig Thuis en de Crisis Dienst Jeugd is in 2019 samen bijna € 100.000 hoger voor de 
regio MLW dan in 2018. De kosten voor de zorg geleverd door de GI’s zullen in 2019 naar 
verwachting stijgen ten opzichte van 2018. In 2018 werd er € 1.207.000 aan de GI’s betaald. In 2019 
is dit o.b.v. de subsidie € 1.217.000 plus gefactureerde zorg € 68.000. Daarnaast zal er met de GI’s 
nog een definitieve afrekening over 2019 moeten plaatsvinden.  

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. 
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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. 
 
Aantal hulpvragen 2019 (toegekend) Leudal Nederweert Weert MLW 
Jeugdreclassering 10 2 12 24 
ITB Harde Kern 0 2 4 6 
Jeugdreclassering 10 3 14 27 
Ondertoezichtstelling  1 jaar 39 11 40 90 
Ondertoezichtstelling 2 jaar en verder 31 8 34 73 
Voogdij 73 10 14 97 
Jeugdbescherming 130 27 78 234 

     

Totaal JB/JR 139 30 92 260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande grafiek toont dat het aantal hulpvragen voor jeugdreclassering voor Leudal stijgt en 
voor de gemeenten Weert en Nederweert afneemt ten opzichte van 2018.  
Het aantal hulpvragen voor jeugdbescherming neemt toe voor gemeenten Leudal en Weert, en 
neemt voor Nederweert iets af.  
 
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. 
 

2019 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 
 Adviezen en meldingen  239 82 411 732 

 Onderzoeken  9 1 8 18 
 

2018 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 
 Adviezen en meldingen  273 89 494 856 
 Onderzoeken  17 7 22 46 
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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. 

 

2019 Leudal Nederweert Weert  Totaal MLW  
 Meldingen  59 9 92 160 

 

2018 Leudal Nederweert Weert  Totaal MLW  
 Meldingen  53 8 49 110  

 

Voor de gemeente Leudal en Nederweert is in 2019 een lichte stijging te zien ten opzichte van 2018, 
voor Weert is er bijna een verdubbeling te zien. De toename voor Weert is vooral te zien bij 
meldingen die gedaan worden door ouders en door het netwerk. Waarbij voor 1 kind ook meerdere 
meldingen gedaan kunnen worden, bij een terugkerend probleem. 
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Bevindingen 

- In de regio is het aantal hulpvragen met betrekking tot jeugdreclassering bijna stabiel 
gebleven ten opzichte van 2018, er zijn wel verschillen per gemeente. Leudal vertoont een 
stijging, Weert en Nederweert een daling. 

- Voor jeugdbescherming zijn er meer hulpvragen dan in 2018 voor gemeenten Leudal en 
Weert, voor Nederweert zijn deze bijna gelijk aan 2018. 

- Het aantal meldingen en onderzoeken bij Veilig Thuis daalt in 2019 voor alle gemeenten ten 
opzichte van 2018. 

- Het aantal meldingen bij crisisdienst jeugd stijgt in 2019 verder ten opzichte van 2018, 
waarbij er vooral voor Weert een enorme toename te zien is. 
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10.  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. 

 2019 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

Toekenningen € 10.389 € 12.985 € 41.846 € 65.220 

Realisatie € 8.026 € 9.863 € 29.263 € 47.152 

Aantal jeugdigen (o.b.v. realisatie) 19 21 62 102 

Aantal jeugdigen (o.b.v. toekenningen) 23 24 79 126 
 

2019 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

Realisatie €          8.026 €          9.863 €       29.263 €       47.152 

Verplichting €          2.363 €          3.122 €       12.583 €       18.068 

Verwachte realisatie €       10.389 €       12.985 €       41.846 €       65.220 
 

2018 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

Realisatie € 15.524 € 10.333 € 47.646 € 73.502 

Aantal jeugdigen 33 20 90 143 
 

1e t/m 4e kwartaal Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

1e  kwartaal – realisatie € 3.067 € 4.764 € 10.805 € 18.636 

2e  kwartaal – realisatie  € 2.993 € 4.427 € 14.488 € 21.908 

3e  kwartaal – realisatie  € 1.228 € 672 € 3.232 € 5.132 

4e  kwartaal – realisatie  € 738 € 0 € 738 € 1.476 

1e kwartaal – aantal jeugdigen 14 13 29 56 

2e kwartaal – aantal  jeugdigen 12 12 37 61 

3e kwartaal – aantal  jeugdigen 6 2 9 17 

4e kwartaal – aantal  jeugdigen 4 0 4 8 
 

Bevindingen 

- De uitgaven ADHD en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in ziekenhuizen dalen voor 
de regio MLW ten opzichte van 2018. Alleen voor de gemeente Nederweert is een er sprake 
van een lichte stijging.  

- De gemiddelde kosten per cliënt zijn gedaald ten opzichte van 2018.  
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11.  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. 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie € 25.798 €        24.487 € 127.801 € 178.086 

 

2018 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie €  27.815 €           2.744 €  110.355 €  140.914 
 

Per kwartaal 2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

1e kwartaal - realisatie €    3.153 €           5.865 €    35.825 €    44.844 

2e kwartaal - realisatie €  11.745 €           6.686 €    41.549 €    59.981 
3e kwartaal -realisatie €    4.124 €           6.061 €    18.039 €    28.224 
4e kwartaal -realisatie €    6.775 €           5.875 €    32.387 €    45.037 

 

 

Bevindingen 

- Voor gemeente Leudal zijn de kosten in 2019 nagenoeg gelijk aan 2018. Net als in 2018 zijn 
de kosten in het 2e kwartaal het hoogst. 

- Voor de gemeente Nederweert is er een behoorlijke stijging ten opzichte van 2018. De 
kosten blijven in alle kwartalen nagenoeg gelijk. 

- Voor de gemeente Weert is er een stijging van 15% ten opzichte van 2019 zichtbaar.  
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12.  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, op schaalgrootte van Nederland Zuid (Zeeland, 
Noord-Brabant, Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden. 
 
 
2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie €        273.323 €      164.542 €       159.802 €       597.667 

aantal cliënten 3 1 2 6 

aantal zorgdagen 548 365 267 1.180 
 

2018 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie €        232.447 €         99.529 €       198.324 €       530.300 

aantal zorgdagen 524 232 438 1.194 
 

Het aantal jeugdigen verschilt per gemeente. De kosten hangen direct samen met de duur van de 
trajecten.   
 
In de grafiek wordt het aantal zorgdagen per kwartaal weergegeven. 

 

 

 

In de gerealiseerde kosten voor 2018 en 2019 zijn ook kosten opgenomen voor zogenaamde 
onderproductie. In 2019 was dit voor de totale regio MLW € 97.000, in 2018 was dit € 54.000. 
Er zijn voor de regio Zuid Nederland afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat een minimaal aantal 
bedden beschikbaar zijn. 
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De laatste jaren is er voor de regio een stijging te zien in de kosten voor Jeugdzorg Plus. 
Het gaat om een slechts een paar cliënten met hoge kosten per cliënt per dag.  

 

 

Bevindingen: 

 Voor de gemeenten Leudal en Nederweert stijgen de kosten in 2019 ten opzichte van 2018, 
voor Weert dalen ze. In de Jeugdzorg Plus zorgt één jeugdige voor hoge kosten, en hiermee 
kunnen kosten sterk fluctueren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

€ -
€ 100.000 
€ 200.000 
€ 300.000 
€ 400.000 
€ 500.000 
€ 600.000 
€ 700.000 

2017 2018 2019

Meerjarenontwikkeling kosten JZ+

Leudal Nederweert Weert MLW



38 
 

13.  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.  

 
 
2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie €    309.495 €         62.544 €    83.358 € 455.397 

aantal jeugdigen 13 2 5 20 
 
 
2018 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie €    119.693 €           1.880 €    76.060 € 197.633 
aantal jeugdigen 11 2 6 19 

 
 
Per kwartaal 2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

1e kwartaal - realisatie €  79.198 € 24.793 € 28.076 € 132.067 

2e kwartaal - realisatie € 137.189 € 37.384 € 10.776 € 185.349 

3e kwartaal -realisatie € 80.062 €  0 € 14.389 € 94.451 

4e kwartaal -realisatie € 13.046 €  367 € 30.117 € 43.530 

1e kwartaal - jeugdigen 9 2 2 13 

2e kwartaal - jeugdigen 11 1 3 15 

3e kwartaal - jeugdigen 11 0 3 14 

4e kwartaal - jeugdigen 5 1 3 9 
 
 
Bevindingen:  

- De kosten voor de gemeente Leudal liggen veel hoger dan in 2018. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door één jeugdige, die in 2019 voor € 188.000 zorg heeft ontvangen van een 
landelijke aanbieder. Deze jeugdige is vanaf eind 2019 niet mee woonachtig in de gemeente 
Leudal. 

- De kosten voor de gemeente Nederweert zijn ook aanzienlijk hoger dan in 2018.  
De kosten 2019 hebben bijna volledig betrekking op één traject. Ook hiervoor geldt dat het 
traject in het najaar van 2019 is beëindigd. 

- Trajecten die worden uitgevoerd door landelijke aanbieders zijn duur en kunnen voor een 
gemeente ineens een behoorlijke impact hebben. 
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14.  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.  

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

Toekenningen € 510.000 €      217.000 €     421.000 € 1.148.000 

Verwachte realisatie* € 428.000 €      195.000 €     353.000 €     976.000 

Aantal jeugdigen 71 22 48 141 
 
 
2018 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie € 435.000 €      166.000 €     445.000 € 1.046.000 

Aantal jeugdigen 75 27 48 150 
*O.b.v. gegevens SVB februari 2020 

 
 
Bevindingen: 
 

- De totale kosten voor de regio MLW dalen ten opzichte van 2018 met ongeveer € 70.000. 
Vooral voor de gemeente Weert is een forse daling in de kosten te zien. Nederweert stijgt 
licht en Leudal daalt licht. 

- Het aantal cliënten daalt voor de regio, per gemeente is het stabiel of daalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


