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Samenvatting en ontwikkelingen 
 

Overzicht 2021 

  Leudal Nederweert Weert Totaal MLW  

 

CJG Subsidie € 1.325.891 € 652.823 € 1.754.344 € 3.733.058 
Jeugdhulp voor jeugd met een 
beperking/Jeugd- en Opvoedhulp 

€ 6.800.000 € 2.000.000 € 4.500.000 € 13.300.000 

Jeugd GGZ (incl. dyslexie) € 3.000.000 € 1.350.000 € 3.400.000 € 7.750.000 
Diensten gecertificeerde instellingen € 959.059 € 416.251 € 916.179 € 2.291.489 
ADHD € 15.000 € 20.000 € 55.000 € 90.000 
Vervoer € 30.000 € 5.000 € 140.000 € 175.000 
Jeugdzorg Plus € 200.000 € 100.000 € 550.000 € 850.000 
Landelijk transitiearrangement € 250.000 € 10.000 € 250.000 € 510.000 
Persoonsgebonden budget € 400.000 € 225.000 € 330.000 € 955.000 

Totaal prognose uitgaven 2021 € 12.979.950 € 4.779.074 € 11.895.523 € 29.654.547 
 

2020 

  Leudal Nederweert Weert Totaal MLW  
Uitgaven 2020  € 11.634.652   € 4.203.794   € 10.876.521   € 26.714.967  

     

Afwijking 2021 t.o.v. 2020 
 

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 
In geld  €  1.345.298   €  575.280   €  1.019.002   € 2.939.580 
In percentages +12% +14% +9% +11% 

 

In 2021 stijgen de kosten voor de regio naar verwachting met 11% ten opzichte van 2020. Hierbij zijn 
er verschillen tussen de gemeente. In Nederweert is de relatieve stijging het grootst 14%, de 
absolute stijging is het grootst in Leudal.  
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Aantal jeugdigen in hulp 1e halfjaar 
2021  

Leudal Nederweert Weert MLW 20211 MLW 2020 

Centrum voor Jeugd en gezin 525 227 697 1.449 1.511 

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ 
Jeugd- en Opvoedhulp 

306 122 295 719 700 

Jeugd GGZ (incl. dyslexie) 428 180 605 1.212 1.206 

ADHD 15 21 52 88 113 

Diensten Gecertificeerde Instellingen 118 39 87 240 218 

Jeugdzorg Plus 1 1 5 7 4 

Landelijk transitiearrangement 6 3 8 17 19 

Persoonsgebonden budget 60 23 37 120 124 

 
Ontwikkeling kosten percelen2 

 
 
De meest opvallende patronen zijn: 

 Jeugd en Opvoedhulp/Jeugd met beperking: In 2020 zijn de kosten licht gedaald voor alle 3 
de gemeenten ten opzichte van 2019, in 2021 is er een behoorlijke toename te zien bij de 
gemeente Leudal en Nederweert. 
Een stijging die vooral wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jeugdigen met 
verblijfszorg. 

 GGZ (incl. dyslexie): In 2020 zijn de kosten voor Nederweert en Weert gestegen, in Leudal 
zijn deze gedaald. De verwachting is dat de kosten 2021 ongeveer op het niveau van 2020 
zullen uitkomen.    

 Diensten Gecertificeerde Instellingen (GI’s): in 2020 zijn de kosten voor alle gemeenten 
gestegen. In 2021 zullen de kosten voor Leudal en Weert naar verwachting ongeveer op het 
niveau van 2020 uitkomen. Voor Nederweert is er wel een toename te verwachten.  

 
1 Het totaal aantal MLW is niet altijd gelijk aan de som van de individuele gemeenten i.v.m. verhuizingen. 
2  ADHD en vervoer staan niet in het diagram, vanwege de relatief lage kosten voor deze percelen. 
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 JZ+: in 2020 zijn de kosten voor alle gemeenten gedaald ten opzichte van 2019.  
In 2021 zullen de kosten voor Weert fors stijgen, voor Leudal is er ook een stijging te 
verwachten van de gesloten jeugdzorg. 

 LTA: in 2021 zullen de kosten voor Leudal en Weert behoorlijk stijgen. Het gaat hierbij om 
zeer specifieke dure landelijke zorg, die sterk kan fluctueren.  
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1.  Inleiding 
 

Met betrekking tot de rapportage Jeugdhulp over 2021, regio Midden-Limburg West (MLW), de 
volgende opmerkingen vooraf: 
 

- MLW werkt met profielen voor een deel van de ambulante hulpverlening. Daarnaast worden 
producten toegekend. In de rapportage worden de hulpvragen voor de profielen en 
producten weergegeven; 

- in 2021 zijn de tarieven voor de regionale inkoop geïndexeerd met 3,3% voor 
verblijfsproducten en 3,8% voor ambulante producten/profielen; 

- indien een vergelijking wordt gemaakt met 2020, zijn deze cijfers gebaseerd op vastgestelde 
subsidies en de meest actuele facturatiegegevens, waardoor er kan worden afgeweken van 
de cijfers van de jaarrapportage 2020; 

- voor de gegevens in deze rapportage is gebruik gemaakt van data van 1 augustus 2021. 
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2. Beleid 
 
Preventie 
Vanaf 2018 hebben alle Midden-Limburgse gemeenten geïnvesteerd in extra activiteiten om 
problemen bij het opgroeien of opvoeden van kinderen te voorkomen.  
 
Het actieprogramma Kansrijke Start, dat in 2018 door VWS werd gelanceerd, benadrukt het belang 
van de eerste 1000 dagen voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van een kind. De 
gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van 
problemen, zowel fysiek als mentaal, op latere leeftijd. De basis van het actieprogramma is dat 
gemeenten samen met partijen in het medische en het sociale domein coalities gaan vormen om 
zodoende een samenhangende (keten)aanpak neer te zetten met als doel meer kinderen een goede 
start te geven.  
 
Onder leiding van een kwartiermaker is de afgelopen 1,5 jaar in Noord- en Midden-Limburg ingezet 
op het vormen van deze coalitie tussen gemeenten en regionale partijen uit de geboorte- en 
jeugdgezondheidszorg. Dit heeft mede geresulteerd in de totstandkoming van een regieraad 
kansrijke start, welke met mandaat van de totale coalitie de richting van Kansrijke Start NML verder 
zal gaan vormgeven. Om het commitment voor de aanpak van kansrijke start structureel te borgen is 
men aan de slag met het opstellen van convenant. De wijze waarop invulling gegeven gaat worden 
aan kansrijke start is uitgewerkt in een regionaal uitvoeringsplan voor Noord- en Midden-Limburg. 
Aan de hand van dit uitvoeringsplan wordt voorgesteld om een subsidie aan te vragen bij de 
Provincie Limburg, voor een financiële bijdrage aan de aanpak Kansrijke Start en daarmee aan de 
doelstellingen van de Sociale Agenda 2020-2023. 
 
De preventieprogramma’s Voorzorg en Nu Niet Zwanger vallen onder Kansrijke Start en zijn door 
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg structureel geborgd. 
 
Verder is er ingezet op Ouders Ondersteunen Ouders (in Leudal), de methodiek van Houvast, het 
project ‘Maak jij het verschil voor een kind?’ , Buurtgezinnen en de ouderschapscursus Prepare.  
 
Basis jeugdhulp – toegang    
Pilot CJG 
Er is een notitie “Reflectie op het jeugdstelsel, impulsen voor transformatie” vastgesteld waarin 
gereflecteerd wordt op hetgeen is gerealiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-
Limburg en welke ervaringen zijn opgedaan met het brede veld van voorliggende voorzieningen en 
de aanbieders in relatie tot het CJG-ML. De ervaringen zijn vertaald naar diverse pilotactiviteiten met 
het CJG-ML voor 2020 en 2021. De belangrijkste activiteiten zijn de inzet van een 
praktijkondersteuner (POH) vanuit het CJG bij huisartsen en uitbreiding van de basisjeugdhulp ter 
voorkoming van toeleiding naar de gespecialiseerde jeugdhulp. 
 
Samenwerking Jeugdhulp – Onderwijs  
De samenhang Jeugdhulp en Passend Onderwijs heeft naar aanleiding van een onderzoek in 2018 
van het NJI naar de zorgkosten in Midden- Limburg West en de aanbevelingen van de 
Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein een prominente plek gekregen in het 
Beleidsplan Sociaal Domein Midden- Limburg West. Het beleidsplan is vertaald in uitvoeringsplannen 
per thema. In het uitvoeringsplan Versterking Jeugd & Volwassenen zijn onder andere de volgende 
activiteiten opgenomen die betrekking hebben op de samenhang Jeugdhulp en Passend Onderwijs: 
A. Gezamenlijke visie en ambitie 
B. Ondersteuning in scholen en kinderopvang 
C. Verblijf van jeugdigen in vervangende dagbesteding onder onderwijstijd 
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Ad. 1. Gezamenlijke visie en ambitie 
Het is van belang dat gemeentebesturen en schoolbesturen in Midden-Limburg een gezamenlijke 
visie ontwikkelen op ondersteuning van jeugdigen en hun gezin bij het opvoeden, ontwikkeling en 
leren. Hierbij horen heldere afspraken over de gezamenlijke ambities en wat ambities concreet 
betekenen voor alle lagen van de organisaties. De eerste gesprekken over de gezamenlijke visie (met 
uitgangspunten) hebben plaatsgevonden. Er is een conceptvisie opgesteld en voor het einde van dit 
jaar is een proces uitgezet voor de vaststelling van de visie.  
 
Ad. B. Ondersteuning in scholen en kinderopvang 
In de Nadere regels Jeugdhulp zijn met ingang van het schooljaar 2020-2021 criteria voor 
begeleiding in de scholen en kinderopvang en vervangende dagbesteding onder schooltijd 
vastgesteld. De scholen/kinderopvang en aanbieders zijn geïnformeerd over de wijzigingen en de 
toegang (CJG-ML) werkt met deze criteria. 
Op dit moment worden de criteria met de scholen en het CJG-ML geëvalueerd. Voor enkele scholen 
in Midden-Limburg met meerdere jeugdigen met een indicatie voor tijdelijke begeleiding in de 
school lijkt een individueel aanbod niet passend. Ook lijkt het aanbod niet passend voor een 
bepaalde groep jeugdigen die niet tijdelijk maar structureel ondersteuning nodig hebben (denk aan 
jeugdigen met het syndroom van Down). In het eerste kwartaal van 2022 is de evaluatie gereed. 
 
Ad C. Verblijf van jeugdigen in vervangende dagbesteding onder onderwijstijd 
Criteria voor de vervangende dagbesteding onder schooltijd zijn ook opgenomen in de vastgestelde 
Nadere Regels Jeugdhulp. Daarnaast zijn knooppuntoverleggen (ML-Oost en ML-West) ingericht en 
opgestart. Leudal valt qua onderwijsregio onder het knooppuntoverleg ML-Oost. Op 18 maart 2021 
is de eerste tussenrapportage van het knooppuntoverleg ML-Oost behandeld in het bestuurlijk 
OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). De deelnemers aan de pilot ervaren het als een 
meerwaarde dat er nu een mogelijkheid is om casuïstiek gezamenlijk door jeugdhulpverlening en 
onderwijs te bespreken. Gelet op de late start van de pilot en de omstandigheden als gevolg van de 
coronacrisis is de pilot verlengd tot en met juli 2022. Na afloop van de pilot vindt een eindevaluatie 
plaats. 
 
Pilot lokale behandelteams  
We hebben de ambitie om de jeugdhulp passender te maken en dichter bij de cliënt te brengen. Dit 
vraagt om betere afstemming en samenwerking tussen de gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders 
onderling en tussen hen en het CJG. Met de inzet van lokale behandelteams beogen we de kwaliteit 
van de jeugdhulp te verbeteren. Op 1 oktober 2020 is hiervoor een pilot gestart die loopt tot en met 
31 december 2021. 
 
De inzet van het lokale behandelteam en de samenwerking met het CJG moet er toe leiden dat 
jeugdigen en hun gezin direct de juiste behandeling kunnen krijgen en dat gespecialiseerde 
jeugdhulp korter kan worden ingezet; zo kort en licht als mogelijk is, maar zo lang en intensief als 
nodig is. Hulp kan dichtbij en gebiedsgericht aangeboden worden aan jeugdigen en hun gezin. De 
krachten van het informele netwerk, de basisvoorzieningen, de basisjeugdhulp en de aanvullende 
zorg worden gebundeld en op elkaar afgestemd. De integrale samenwerking maakt het mogelijk dat 
partijen elkaar versterken door inbreng van de eigen expertise. Zij dragen gezamenlijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de hulp die geboden wordt. 
 
Er zijn twee lokale behandelteams: één voor Leudal en één voor Nederweert/Weert. Zij werken 
aanvullend aan de lokale CJG-teams en bekleden een belangrijke consultatiefunctie voor het CJG. 
Het lokale behandelteam bestaat uit psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten en een 
psychiater, en levert diagnostiek, psycho-educatie en behandeling. Het team ziet de jeugdige in de 
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context van het gezin, de omgeving en de ontwikkelingsfase die hij of zij doormaakt. De 
cliëntgerichte zorg die het team biedt betreft een persoonlijke aanpak op maat die uitgaat van de 
kracht en de vraag van het gezin. De oplossing krijgt hierdoor een duurzaam karakter.  
 
De pilot is traag op gang gekomen door verschillende reden, o.a. door een gebrek aan ontmoeting 
(Covid) en de cases inbreng door het CJG komt maar langzaam op gang. In het najaar 2021 wordt 
een evaluatie gedaan.   
 
Pilots Ondersteuner-Jeugd bij huisartsen 
In vier huisartsenpraktijken lopen pilots Ondersteuner-Jeugd (POH-Jeugd). De pilots zijn ingezet om 
te onderzoeken of de inzet van een Ondersteuner-Jeugd vanuit het CJG  van meerwaarde is voor 
gezinnen en jeugdigen en voor de huisarts. 

De Ondersteuner-Jeugd ondersteunt huisartsen in opvoed- en opgroei vraagstukken van jeugdigen 
en ouders. Huisartsen verwijzen naar een Ondersteuner-Jeugd voor een betere integrale 
verheldering van de hulpvraag van een jeugdige/ouder waardoor er meer passende begeleiding kan 
worden geboden. De Ondersteuner-Jeugd vormt de verbindende schakel tussen de huisartsenzorg 
(medisch domein) en  Jeugdhulp (sociaal domein). Door goede samenwerking tussen deze partijen 
krijgen kinderen tijdig de juiste ondersteuning, worden ze niet onnodig doorverwezen en krijgen ze 
snel specialistische hulp áls dat nodig is. De Ondersteuners Jeugd zijn werkzaam bij het CJG en 
hebben spreekuur in de huisartsenpraktijken. 

De eerste ervaringen in de pilots zijn positief. Echter door Corona hebben de pilots vertraging 
opgelopen. In de meeste huisartspraktijken kwamen vanaf maart 2020 aanzienlijk minder patiënten, 
was spreekuurbezoek door de Ondersteuners-Jeugd gedurende bepaalde periodes niet mogelijk en 
hadden huisartsen hun handen vol aan Corona-gerelateerde zaken.  
De pilots zullen daarom verlengd worden naar 2021. Vanaf 2021 wordt gerapporteerd over de 
voortgang van de pilots in de kwartaalrapportages van het CJG. 

Jeugdzorg Plus (JZ+)  
Jeugdzorg Plus wordt bovenregionaal uitgevoerd, op de schaal van het landsdeel Zuidoost 
Nederland. In 2020 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Met drie aanbieders zijn 
overeenkomsten gesloten. De overeenkomsten hebben een initiële looptijd van vier jaar, met de 
optie om twee maal met 3 jaar te verlengen. We hebben met het landsdeel Zuidoost Nederland 
ingekocht op basis van beschikbaarheid (totale capaciteit van 102 bedden). De bekostiging van de 
totale capaciteit wordt door de regio’s in het landsdeel gezamenlijk gedragen, voor het grootste deel 
op basis van het daadwerkelijk gebruik aan zorgdagen, en voor het andere deel (de beschikbaarheid) 
op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. 

Eén van de belangrijkste uitgangspunten in de nieuwe aanbesteding is dat we Jeugdzorg Plus zien als 
een tijdelijke ‘reset’ waarbij de betrokken jeugdigen zo snel als mogelijk terug moeten naar een zo 
normaal mogelijke omgeving. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn het perspectiefplan en het 
vaker dan nu inzetten van de voorwaardelijke machtiging. Het perspectiefplan stellen aanbieder, 
toegang (GI of gemeente) en ouders gezamenlijk op en geeft duidelijkheid over het perspectief na de 
plaatsing. Bij een voorwaardelijke machtiging geeft de kinderrechter een machtiging onder 
voorwaarden af. Zolang een jeugdige zich aan die voorwaarden houdt, wordt een plaatsing 
voorkomen.  

Het afgelopen halfjaar is het bovenregionaal plan en het vastgoedplan aan de orde geweest. Het 
ministerie van VWS heeft eind 2020 een eenmalige uitkering van 33,5 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de transitie (af-/om-/verbouw) van het vastgoed van de aanbieders van JeugdzorgPlus.  
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Aanleiding was het rapport “de best passende zorg voor kwetsbare jongeren” waarin het vastgoed 
als een knelpunt werd benoemd voor de transformatie. De gemeente Roermond is aangewezen als 
coördinerende gemeente voor de aanbieders Bijzonder Jeugdwerk en Via Icarus. 

Om voor de middelen in aanmerking te komen, moeten de aanbieders samen met de gemeenten 
een bovenregionaal plan opstellen. Op basis van dit plan stellen de aanbieders in de tweede helft 
van 2021 een strategisch vastgoedplan op waarin de daadwerkelijke veranderingen aan het 
vastgoed zijn opgenomen. 

In het bovenregionaal plan zijn de volgende uitganspunten gehanteerd: 
 Verminderen gebruik staat voorop, daaruit volgt dat er minder capaciteit nodig is. Capaciteit 

in principe vastgesteld voor de contractperiode; 
 Als het verblijf in JeugdzorgPlus minder vaak voorkomt en korter duurt, dan is de locatie 

minder van belang; 
 Plaatsingen zoveel mogelijk bij de dichtstbijzijnde locatie; 
 We zien een meerwaarde in het hebben van aanbieders die elkaar kunnen aanvullen en 

versterken in het realiseren van passende hulp; 
 Het vastgoed moet dienend zijn aan de te realiseren (transformatie)doelen uit het 

visiedocument. 
 

Taakstelling Leudal  
Om meer inzicht te krijgen in het geheel van besparingsmaatregelen in het sociaal domein is in de 
periode juni-juli 2020 door TwynstraGudde een quick scan uitgevoerd. In september 2020 heeft de 
gemeenteraad van de gemeente Leudal de QuickScan vastgesteld en is daarmee in de 
programmabegroting 2021-2024 een taakstelling sociaal domein opgenomen.  

In november 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leudal bij de Algemene Beschouwingen 
het integraal plan van aanpak met besparingsmaatregelen “Duurzaam evenwicht sociaal domein” 
vastgesteld. In dit plan zijn alle maatregelen opgenomen waarmee de taakstelling gerealiseerd moet 
worden. Hierbij zijn de aanbevelingen van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal 
domein meegenomen. Een groot gedeelte van de maatregelen wordt regionaal uitgevoerd 
(praktijkondersteuners jeugd, samenwerking Jeugdhulp –Onderwijs en lokale behandelteams). 

Eén van de lokale maatregelen is de uitvoering van een 0-meting in de lokale toegang CJG. Een 
extern bureau heeft aan de hand van interviews en dossiercontroles de 0-meting uitgevoerd. De 
algemene conclusie is dat de toegang voldoende/goed wordt uitgevoerd.  
De verbetermogelijkheden liggen bij eigen kracht/sociaal netwerk en voorliggend veld. In 2021 is in 
Leudal een plan van aanpak gemaakt om deze aanbeveling te vertalen naar concrete acties. 

Vernieuwingsfonds sociaal domein  
In 2020 is een Vernieuwingsfonds sociaal domein opgezet. Met het vernieuwingsfonds stelt de regio 
Midden-Limburg West middelen beschikbaar voor vernieuwingen in het sociaal domein. De 
projecten moeten met slimme vernieuwingen voor onze regio, bijdragen aan het bereiken van onze 
missie en de maatschappelijke effecten die in ons beleidsplan sociaal domein Midden- Limburg West 
(MLW) staan. Een bedrag van € 123.600 is in 2020 beschikbaar gesteld uit het Vernieuwingsfonds 
Sociaal Domein MLW voor de pilot lokale behandelteams.  

In 2021 is een bedrag van € 22.140 beschikbaar gesteld voor het verder concretiseren van de 
samenwerkingsagenda gemeenten Midden- Limburg, zorgkantoor en zorgverzekeraar. Deze agenda 
geeft een impuls aan domein overstijgende samenwerking tussen zorgkantoor, zorgverzekeraar en 
gemeenten op (in elke geval) de thema’s ouderen, GGZ en Preventie. 
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Vernieuwingsfonds sociaal domein      € 665.000 
Pilot lokale behandelteams       € 123.600 -/- 
Samenwerkingsagenda gemeenten ML, zorgverzekeraar en zorgkantoor €   22.140 -/- 
Nog beschikbaar         € 519.260 

Stand van zaken modules Gecertificeerde Instellingen (GI’s)   
Bij de vaststelling van de tarieven 2020 voor de gecertificeerde instellingen (jeugd gedwongen kader) 
zijn er in heel Limburg drie tijdelijke opslagen (modules) op de tarieven vastgesteld. Aan die tijdelijke 
opslagen zijn aanvullende afspraken verbonden die aan drie thema’s zijn gerelateerd, namelijk 1) het 
stelsel, 2) organisatie (voornamelijk werkdruk en arbeidsmarktproblematiek) en 3) transformatie en 
innovatie. Met betrekking tot de thema’s 1 en 3 zijn niet alleen de GI’s aan zet, maar hebben de 
gemeenten zelf ook een aandeel. In 2020 en 2021 hebben de hierbij horende overleggen en 
monitoring van deze afspraken een structurele plek gekregen. Het laaghangende fruit binnen deze 
afspraken is door de verschillende deelnemers actief opgepakt en zijn de daarbij gemaakte 
afspraken geland in een concept-handreiking. Door Corona was de voortgang gestagneerd (focus bij 
zowel GI’s als bij gemeenten lag bij Corona-gerelateerde werkzaamheden). Eind 2020 zijn enkele 
thema’s weer opgepakt. De GI’s en gemeenten zijn verdergegaan met het ophelderen van 
onduidelijkheden in de concept-handreiking. De arbeidsmarktproblematiek (een van de thema’s in 
de modules) heeft geleid tot een opnamestop bij William Schrikker Stichting. Daarnaast leidt ook de 
vervolgvraag van het ministerie in de doorbraakaanpak (zie hieronder) tot verdere uitwerking van 
thema’s uit de modules. Veel thema’s en onderwerpen die samenhangen en waar gezamenlijk aan 
wordt gewerkt. In het najaar 2021 richting gegeven aan de verwervingsvorm van het gedwongen 
kader 2023 (als vervolg op de huidige subsidieregeling waarmee het gedwongen kader wordt 
gefinancierd en waar de modules onderdeel van zijn). 

Doorbraakaanpak  
In november 2019 publiceerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en 
Veiligheid het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. In dat rapport beantwoorden 
zij de vraag of de gecertificeerde instellingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering er op dat 
moment in slagen om hun wettelijke taken te vervullen. Zij concludeerden dat er diverse (grote) 
knelpunten waren. In opdracht van het ministerie zijn de GI’s samen met hun accounthoudende 
jeugdzorgregio aan de slag gegaan met een plan van aanpak. In Limburg is de regio Zuid-Limburg 
accounthoudende jeugdzorgregio voor Bureau Jeugdzorg, maar werken de vier jeugdzorgregio’s 
nauw samen met drie gecertificeerde instellingen (BJZ, WSG en LdH) en is sterke aansluiting gezocht 
en gevonden bij de afspraken rondom de modules. Daarnaast is de doorbraakaanpak op casusniveau 
gericht op het realiseren van passende jeugdhulp voor jeugdigen met een maatregel die daar 
momenteel nog wachten. Deze casuïstiek is met de jeugdbeschermer, CJG en beleid opgepakt. Half 
2021 is een rapportage met resultaten, bijvangst en vervolgafspraken gemaakt. Vanuit het ministerie 
is een vervolgopdracht gekomen om de bijvangst en vervolgafspraken verder te concretiseren. 

Regionaal programmaplan 
De regio MLW heeft in gezamenlijkheid besloten om een Regionaal programmaplan op te stellen om 
de ambities op het gebied van Wmo en Jeugdhulp te realiseren door een intensievere en meer 
gestructureerde samenwerking van de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal. Aanleiding was dat 
een aantal belangrijke randvoorwaarden ontbraken om de nieuwe verwerving per 1 januari 2022 in 
zijn geheel te laten ingaan en een aantal aanbestedingen met een jaar zijn uitgesteld. In juli 2021 
was het Regionaal programmaplan gereed en zijn de gemeenteraden geïnformeerd. Het Regionaal 
programmaplan geeft richting aan de volgende zaken:  
 

 De samenwerking MLW wordt verzwaard om de samenwerking optimaal vorm te geven. 
De benodigde structuur, taken en bemensing wordt verder uitgewerkt en vastgelegd in nader te 
bepalen juridische constructie. Bij de keuze voor een juridische constructie wordt vooralsnog 
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gedacht aan een convenant. De toekomstige wetswijzingen en de Norm voor Opdrachtgeverschap 
vragen naar verwachting een verregaandere vorm (gemeenschappelijke regeling). Deze ontwikkeling 
wordt parallel aan de verzwaring van het convenant uitgewerkt. 

 De schaal MLW is passend, met uitzondering voor de inkooptaken. 
De koers is om voor de middellange termijn de inkoop sociaal domein bovenregionaal te 
organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat Midden-Limburg MLW verantwoordelijk blijft voor de 
beleidsontwikkeling, kaders en uitgangspunten voor het sociaal domein maar de uitvoering van de 
inkoop en het contract- en leveranciersmanagement voor de korte termijn bij een inkooporganisatie 
wordt belegd.  

 Op het gebied van ICT en sturingsinformatie is een investering nodig.  
De samenwerking op het gebied van ICT dient een verdere uitwerking te krijgen. Er wordt voor de 
middellange termijn een regionale visie ontwikkeld waarop de ICT-infrastructuur en het 
applicatielandschap gefaseerd geharmoniseerd kan worden. Dat heeft een positief effect op de 
kosten, het beheer en de kennisdeling. Ook moet er betere stuur- en managementinformatie 
gerealiseerd worden. Vooral de noodzakelijke informatie in samenhang duiden zodat tijdig 
geanticipeerd kan worden, dient doorontwikkeld te worden. Hiervoor wordt een regionaal 
dashboard ontwikkeld.  

Verwervingstrategie sociaal domein 2022 
Begin 2020 zijn we een gezamenlijk proces gestart voor de inrichting van de toekomstige verwerving 
(inkoop) met ingang van 2022. Met ondersteuning van EHDK zijn de gemeenten gekomen tot een 
verwervingsstrategie sociaal domein. In oktober 2020 heeft een bijeenkomst met raadsleden 
plaatsgevonden en in november 2020 is de verwervingsstrategie vastgesteld door de colleges van de 
gemeenten in MLW.  

Jeugd Segment 1: Opname vervangende behandeling en verblijf met behandeling (Noord- en 
Midden-Limburg) 
De colleges hebben op basis van een extern advies over de vervolgaanpak, besloten om de 
inhoudelijke vernieuwing in dit segment centraal te stellen en op basis daarvan de dialoog met de 
aanbieders voort te zetten. Zo wordt vanuit een gestructureerde aanpak, vanuit de inhoud én 
relatie, toegewerkt naar een nieuwe verwerving (inkoop of subsidie). Dat betekent dat de 
ingangsdatum van de nieuwe verwerving voor dit segment is doorgeschoven naar 1 januari 2023. 

 
Jeugd Segment 2: Wonen (Midden-Limburg) 
Het segment Wonen is per 1 januari 2022 gegund. Het segment is onderverdeeld in de volgende 
percelen: 

Perceel A Pleegzorg en Gezinshuizen; 
Perceel B Woon- en Leefgroepen; 
Perceel C Zelfstandig wonen training en 
Perceel D Logeren. 
De komende periode gaan we aan de slag met de implementatie.   

Jeugd Segment 3: Ambulante hulpverlening en Jeugd Segment 4: Dagbesteding en Dagbehandeling 
Nog geen nieuwe aanbesteding ingezet. 

 
Jeugd Segment 5: Integrale Crisishulp (Noord- en Midden-Limburg) 
De Integrale Crisishulp is per 1 januari 2022 gegund. De komende periode gaan we aan de slag met 
de implementatie van de Integrale Crisishulp Jeugd.  
 

Voor de segmenten Jeugd die zijn uitgesteld worden de huidige contracten voor 2022 verlengd.  
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3. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 

Vanaf maart 2020 is iedereen geconfronteerd met de effecten van de coronapandemie. Het 
betekende voor veel sectoren en ook voor het CJG-ML herhaaldelijk een aanpassing van de invulling 
van het werk om optimaal beschikbaar te kunnen zijn binnen de context van de geldende 
maatregelen. Met gebruik van hulpmiddelen is een deel van de dienstverlening digitaal vorm 
gegeven. Met oog voor het belang van cliënten en medewerkers is gebruik gemaakt van 
mogelijkheden tot bescherming om waar nodig en later waar wenselijk fysiek afspraken mogelijk te 
maken. 

Ook in het eerste half jaar van 2021 bleven de maatregelen gelden en is binnen deze maatregelen 
maximale ruimte gezocht voor fysieke afspraken met cliënten, naast de intussen bekende digitale 
kanalen. In de toekomst zal een gebruik van de combinatie van deze mogelijkheden aan de orde 
blijven. Ervaringen van zowel cliënten als medewerkers zijn daarbij uiteraard relevant. Een enquête 
onder medewerkers heeft al plaatsgevonden en cliënten worden gevraagd naar hun ervaringen.  

Landelijk zijn er geluiden over een toename van psychische klachten, zowel bij jeugdigen als 
volwassenen. Dit wordt niet weerspiegeld in het aantal aanmeldingen bij het CJG-ML. Wel wordt een 
inhoudelijke ontwikkeling geconstateerd: er is sprake van verzwaring van sommige psychische 
klachten o.a. depressie en angsten. In contacten met burgers wordt ook een bepaalde mate van 
coronamoeheid ervaren, draagkracht neemt af en spanningen nemen toe. Steeds vaker is er sprake 
van oplopende frustraties wat o.m. leidt tot een toename van incidenten en klachten. 

Het totaal aantal aanmeldingen en aantal afgesloten trajecten bij CJG-ML van het eerste half jaar is 
in grote mate vergelijkbaar met het eerste half jaar van 2020. De wachttijd van cliënten neemt wat 
toe. Per gemeente zijn wel verschillen zichtbaar. Van invloed hierop is met name de werkdruk, die 
mede veroorzaakt wordt door het moeilijk ingevuld krijgen van vacatureruimte als gevolg van de 
krapte op de arbeidsmarkt. Een aantal teams werkte hierdoor in de eerste helft van het jaar met 
onvolledige formatie. 

In de afgelopen maanden is een start gemaakt met wijzigingen in het toegangsproces. Een eerste 
wijziging betreft een pilot met een aangepaste werkwijze in het toegangsproces welke leidt tot een 
verkleining van administratieve last en versterking van de zeggenschap bij CJG-ML aangaande 
toegang. Deze pilot is eind mei van start gegaan en wordt met zes zorgaanbieders uitgevoerd.  Een 
tweede wijziging betreft een aanpassing in de coördinatie: Waar tot nu toe bij alle toegangstrajecten 
het CJG bleef opvolgen, wordt nu een keuze op inhoudelijke gronden gemaakt om wel of niet het 
traject op te volgen. De verwachting is dat dit leidt tot een vermindering van coördinatietrajecten 
met 25%. In MLO is deze werkwijze gestart per einde april, in MLW in de tweede helft van juni. 

Verdere ontwikkelingen:  

In de regio Noord en Midden Limburg wordt vanuit het programma “Geweld hoort nergens thuis” 
gewerkt aan het uitrollen van de visie “Gefaseerd samenwerken voor veiligheid”. Het CJG-ML is 
hierin intensief betrokken.  

Het CJG is samen met de gemeenten bezig om tot herijking van de huidige kpi’s te komen. Dit zal 
leiden tot aanpassingen in registraties en een aangepaste CJG-rapportage in de toekomst. 

In de eerste helft van 2021 heeft een nieuwe HKZ audit plaats gevonden en deze is afgerond met 
een positieve terugkoppeling. Overall was het beeld dat de processen kwalitatief goed zijn ingericht 
en dat beleid en praktijk goed met elkaar verbonden zijn. 
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Er is een nieuwe website van het CJG-ML ontwikkeld. 

 
Preventie 
 

Preventie activiteiten Q1 Q2 Totaal 

Info en advies* 139 148 287 
Individuele vragen** 55 69 124 
Themabijeenkomsten 33 (2) 14 (1) 47 
Workshop triple p 0-12j 2 (1) 13 (3) 15 
Lezing triple p - 11 (2) 11 
Workshops aan docenten of medewerkers Kinderopvang 7 (1) - 7 
Gastlessen leerlingen PO - 53 (3) 53 
Gastlessen leerlingen VO - 124 (4) 124 
Workshop vereniging - 8 (2) 8 
Webinars 419 (3) 312 (5) 731 

*vermeld in individuele klantcontacten, tussen haakjes het aantal bijeenkomsten of lessen 

 
Thema’s webinars Q1:  

- Wensen en grenzen bij jongeren 
- Positief opvoeden 
- Lentekriebels: opvoeden en seksualiteit 

Thema’s webinars Q2:  
- Scheiden: alleenstaand ouderschap 
- Naar de brugklas 
- Less depressed 
- Weer op stap 
- weerbaarheid 

 
Toelichting:  

- Deze cijfers zijn weergegeven in individuele cliënten/deelnemers.  
- * Info en advies betreft alle vragen die binnen een uur zijn afgehandeld. Het aantal info en 

advies vragen fluctueert doorheen de tijd. 
- ** Individuele vragen betreft eenvoudige vragen over de opvoeding of ontwikkeling van een 

kind welke binnen een of enkele contacten door een consulent voldoende kunnen worden 
beantwoord. 

 
De preventie activiteiten zijn in het eerste half jaar van 2021 grotendeels via digitale kanalen 
aangeboden. Een kleiner deel heeft, zoals gebruikelijk, fysiek op verschillende locaties in de zeven 
gemeenten van Midden Limburg kunnen plaats vinden. Het CJG-ML zal in de toekomst gebruik 
blijven maken van een combinatie van fysieke en digitale preventie activiteiten. 
 
In 2020 was sprake van een stijging van het aantal info en adviesvragen in het eerste half jaar. In 
2021 is er een daling t.o.v. 2020 in het aantal info en advies vragen en het aantal individuele vragen. 
Hiervoor is geen specifieke oorzaak aan te geven, deze cijfers fluctueerden gedurende de afgelopen 
jaren herhaaldelijk.  
 
De tevredenheid van deelnemers over de genoemde activiteiten wordt na afloop gescoord en is in 
het algemeen zeer hoog. 
 
Naast deze activiteiten draagt CJG-ML bij aan de  preventieve programma’s binnen de zeven 
gemeenten in Midden Limburg, bijvoorbeeld JOGG (Jongeren op gezond gewicht) of Alcohol 
preventie. In elke gemeente vindt wekelijks een inloopspreekuur plaats en wordt vorm gegeven aan 
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de maatschappelijke opvang vorm in het Oudercafé Moveoo: om de 2 weken is een consulent van 
CJG-ML beschikbaar in de maatschappelijke opvang voor ouders met vragen over opvoeden en 
opgroeien. 
 
Organisaties die ouders verwijzen naar het CJG 
 

2e kwartaal 2021 Leudal Nederweert Weert 
Eigen initiatief 47% 49% 42% 

Scholen/onderwijs 17% 18% 20% 
Arts (huisarts/ jeugdarts) 10% 12% 8% 
Gespecialiseerde 
jeugdhulp 

8% 8% 9% 

BJZ/WSG 5% 4% 6% 
Veilig Thuis 4% 2% 5% 
Gemeente 3% 3% 3% 
Overige* 6% 4% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 
* Welzijn, medisch specialist, AMW, kinderopvang, leerplicht, politie en COA 

Ten opzichte van 2020 stijgt het percentage cliënten, dat zelf de stap naar het CJG-ML zet licht. 
Bij de percentages vanuit het onderwijs is een lichte daling. Er blijven accentverschillen per 
gemeente zichtbaar. Zoals zijn bijvoorbeeld verwijzingen vanuit scholen in Weert hoger, bij 
huisartsen is dit percentage in Weert weer lager.  
 
Ambulante hulpverlening 
 

 Leudal Nederweert Weert MLW 1e 
halfjaar 2021 

MLW 1e 
halfjaar 2020 

Aanmeldingen 102 41 141 284 284 
Intake (hulpverlening) 97 38 114 249 228 

Totaal in begeleiding 525 227 697 1.449 1.511 

Totaal afgesloten 122 40 134 296 294 
 
In 2020 was sprake van een daling van de aanmeldingen t.o.v. voorgaande jaren. Dit kon deels, maar 
niet volledig verklaard worden door de Coronapandemie. In 2021 is de instroom vergelijkbaar met 
2020. Belangrijk is dat dit goed opgevolgd wordt, zodat duidelijk wordt of er sprake is van een daling 
van de hulpvragen of dat er een verschuiving plaatsvindt. 

Wachttijden  
 

2e kwartaal Leudal Nederweert Weert Midden 
Limburg 

0 t/m 2 weken 29% 56% 18% 29% 
3 t/m 4 weken 37% 25% 15% 28% 
5 t/m 6 weken 21% 14% 11% 16% 
7  weken of langer 13% 5% 56% 27% 

 
De wachttijden voor de cliënten in Leudal en Nederweert zijn licht gestegen ten opzichte van het 1e 
kwartaal 2021. Voor Weert is sprake van een lichte afname, maar deze blijven hoog ten opzichte van 
de andere gemeenten. 
 
Toeleiding tot het gedwongen kader 
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Onderstaande tabel toont het aantal verzoeken tot onderzoek (VTO) per kwartaal per gemeente. 
 

Gemeente VTO 1e kwartaal 2e kwartaal 1e halfjaar 
2021 

1e halfjaar 
2020 

Leudal Aantal individuele kinderen 7 3 10 1 
Leudal Betrekking op gezinnen 2 2 4 1 
Nederweert Aantal individuele kinderen 3 0 3 0 
Nederweert Betrekking op gezinnen 1 0 1 0 
Weert Aantal individuele kinderen 5 3 8 4 
Weert Betrekking op gezinnen 3 2 5 3 

 
In het 1e halfjaar van 2021 is er sprake van een stijging van het aantal VTO’s ten opzichte van het 1e 
halfjaar 2020. Het grootste deel vond plaats in het 1e kwartaal. Daarnaast zijn er voor totaal Midden 
Limburg nog 14 consultaties gevraagd in het beschermingsplein welke niet hebben geleid tot een 
VTO.  
 
In het eerste halfjaar van 2021 werden er al evenveel incidenten gemeld als in 2020, waarbij er 
sprake is van agressie en dreiging naar medewerkers van het CJG-ML. Soms ontstaat hierbij de vraag 
of deze casuïstiek nog binnen het vrijwillig kader haalbaar is. 
 
Klachten 

Het CJG-ML heeft in het 1e kwartaal 6 klachten ontvangen, in het 2e kwartaal 12. Een stijging ten 
opzichte van afgelopen jaren. Alle klachten werden na een of meerdere gesprekken afgerond. 

Tevredenheid 

2e kwartaal 2020 Leudal Nederweert Weert 
Goed 40% 61% 56% 
Voldoende 57% 32% 42% 
Matig 3% 7% 1% 
Slecht 0% 0% 1% 

 

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.  
 

 
Bevindingen: 

- interesse in de preventie activiteiten blijft ook in 2021 hoog. Er wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van digitale activiteiten. De combinatie digitaal en fysiek zal ook in de toekomst 
gebruikt blijven worden. 

- het aantal mensen dat zelf de weg naar het CJG zet, is licht gestegen, de verwijzingen vanuit 
het onderwijs dalen licht; 

- het aantal meldingen bij het CJG blijft in het 1e halfjaar 2021 vergelijkbaar met 2020 
- de wachttijden blijven in het 2e kwartaal 2021 vergelijkbaar met het 1e kwartaal, waarbij er 

vooral in Weert sprake is van lange wachttijden. Dit laatste is vooral het gevolg van 
onvoldoende personele capaciteit. 

- in het 1e halfjaar 2021 heeft het CJG-ML 18 klachten ontvangen. Dit is een stijging ten 
opzichte van afgelopen jaren. Alle klachten zijn afgerond. 

- de cliënten beoordelen de dienstverlening van het CJG bijna allemaal met een score goed of 
voldoende. 
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4. 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. 
De getallen in dit hoofdstuk hebben betrekking op het 1e halfjaar 2021. 
Als het gaat over aantallen, betreft dit het aantal cliënten dat een indicatie door de verwijzer heeft 
gekregen (binnen het betreffende perceel). 

De bedragen zijn de bedragen die enerzijds gefactureerd zijn en anderzijds o.b.v. trajectprofielen zijn 
toegekend over het 1e halfjaar 2021. 

 
Verwijzer 

Leudal Nederweert Weert MLW 

     
Gemeente 283 109 341 719 

Huisarts 275 134 412 820 

Jeugdarts 11 6 21 38 

Gecertificeerde instelling 104 34 66 201 

Medisch specialist 41 22 86 148 

Rechter, Raad voor de Kinderbescherming/Officier van Justitie 3 3 3 9 

Totaal3 640 280 847 1.762 

 
Voor de totale regio is het de huisarts die de meeste cliënten doorverwijst naar gespecialiseerde 
jeugdhulp,  waarbij in Leudal het aantal verwijzingen door de gemeente zelf iets hoger is. 
 

Verwijzer ADHD Dyslexie J&O JmB Jeugd GGZ Landelijk Totaal 
Gemeente   142 132 341 239 2 719 

Huisarts 73  35 48 692 3 820 

Jeugdarts   2 14 23 1 38 

Gecertificeerde instelling   132 141 52  201 

Medisch specialist 19  1 6 110 17 148 

Rechter, RvK, OvJ   3 4 0 1 8 

Totaal 88 142 299 540 1.083 23 1.762 

 
Het grootste gedeelte van de verwijzingen gaat naar het perceel jeugd GGZ, waarbij de huisarts de 
grootste verwijzer is. 

Verwijzer Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 
Gemeente € 1.855.972 37% € 780.279 49% € 2.013.040 51% € 4.649.292 44% 

Huisarts € 770.953 16% € 301.764 19% € 842.485 22% € 1.915.202 18% 

Jeugdarts € 49.295 1% € 19.689 1% € 96.569 2%  € 165.553 2% 

Gecertificeerde instelling € 2.042.520 41% € 435.995 27% € 620.948 16% € 3.099.464 30% 

Medisch specialist € 221.558 4% € 47.762 3% € 296.962 8% € 566.282 5% 

Rechter, Rvk, OvJ € 21.318 0% € 2.428 0% € 43.305 1% € 67.051 1% 

 Totaal € 4.961.617 100% € 1.587.916 100% € 3.913.309 100% € 10.462.844 100% 

 

 
3 een jeugdige kan via meerdere verwijzers zorg toegekend hebben gekregen. Daarom is het eindtotaal niet gelijk aan de som van de 
aantallen per regel 
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Het CJG is op basis van de bedragen, de grootste verwijzer in Nederweert en Weert, voor Leudal zijn 
dit de gecertificeerde instellingen. De trajecten die door de gecertificeerde instellingen worden 
doorverwezen zijn vaak (duurdere) verblijfstrajecten.  

Wanneer er nader wordt gekeken naar de verschillende verwijzers, is het volgende zichtbaar: 

- Huisartsen: het grootste gedeelte van het aantal verwijzingen van de huisartsen gaat naar 
het perceel GGZ 84%. In het 1e halfjaar 2021 is 18% van de gefactureerde zorg doorverwezen 
door de huisarts. 

- CJG: verwijst de meeste jeugdigen door naar het perceel Jeugd met beperking.  
Op basis van de bedragen is het CJG de grootste verwijzer in het 1e halfjaar 2021 voor de 
regio MLW; 44%. In Nederweert en Weert is dit bijna de helft, in Leudal is dit aandeel 
kleiner.  

- Gecertificeerde instellingen: deze verwijzer, verwijst vooral door naar de percelen Jeugd en 
opvoedhulp/Jeugd met beperking. Op basis van bedragen is dit de 2e verwijzer voor de regio, 
waarbij er in het 1e halfjaar 2021 vooral een toename te zien is bij de gemeente Leudal.  
Dit wordt vooral veroorzaakt door jeugdigen waarbij een voogdijmaatregel van toepassing 
is.   
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5. Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ Jeugd- en opvoedhulp 
 

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. 
 
 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 1e halfjaar 2021 € 3.428.000 € 1.012.000 € 2.082.000 € 6.522.000 
Prognose 2021 € 6.800.000 € 2.000.000 € 4.500.000 € 13.300.000 
Aantal jeugdigen 1e halfjaar 2021 306 122 295 719 

 
 

Realisatie voorgaande jaren Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 € 5.952.000 € 1.576.000 € 4.400.000 € 11.928.000 
2019 € 6.117.000 € 1.772.000 € 4.372.000 € 12.261.000 

 
 

Aantal jeugdigen Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 361 128 350 826 
2019 362 119 336 814 
1e halfjaar 2020 310 97 300 701 

 
In onderstaande twee grafieken wordt de ontwikkeling per kwartaal weergegeven van enerzijds het 
aantal jeugdigen en anderzijds de uitgaven.  

 

Het aantal jeugdigen in deze percelen is redelijk constant het afgelopen anderhalf jaar. 

2019_Q1 2019_Q2 2019_Q3 2019_Q4 2020_Q1 2020_Q2 2020_Q3 2020_Q4 2021_Q1 2021_Q2

Leudal 267 276 276 271 273 284 282 269 270 280

Nederweert 101 105 94 90 85 92 98 104 113 111

Weert 241 260 269 272 275 273 276 273 254 270
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In Leudal blijven de kosten vanaf het 4e kwartaal 2020 binnen deze percelen stijgen, voor 
Nederweert is er ook een toename te zien vanaf het 4e kwartaal 2020, maar stabiliseren deze nu 
weer. In Weert zijn deze het afgelopen anderhalf jaar redelijk constant. 

 

In onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling per kwartaal weergegeven, waarbij er een verdeling 
is gemaakt in verblijf en ambulant.  

 
 

De kosten 2021 in Leudal stijgen vanaf het vierde kwartaal 2020. Het betreft hier een toename van 
vooral verblijfszorg. Dit betreft verblijfszorg voor jeugdigen met een voogdijmaatregel, waar de 
gemeente Leudal voor verantwoordelijk is. In het 2e kwartaal van 20202 ontvingen 14 jeugdigen 
deze vorm van verblijfszorg, in het 2e kwartaal zijn dit 21 jeugdigen, een toename van 50%. 

2020_Q1 2020_Q2 2020_Q3 2020_Q4 2021_Q1 2021_Q2

Leudal € 1.437.319 € 1.483.675 € 1.444.144 € 1.587.254 € 1.682.352 € 1.746.014 

Nederweert € 405.338 € 348.037 € 378.529 € 444.439 € 512.123 € 500.008 

Weert € 1.167.674 € 1.093.944 € 1.054.071 € 1.081.709 € 1.065.088 € 1.016.841 
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In 2021 is in Nederweert vanaf het derde kwartaal 2020 sprake van een stijging van de kosten, 
voornamelijk verblijfszorg. Het gaat hierbij om zowel woonzorg, maar ook om verblijf met 
behandeling voor een jeugdige met een zeer specialistische zorgvraag. In het 2e kwartaal 2020 
ontvingen 3 jeugdigen verblijfszorg binnen dit perceel, in het 2e kwartaal 2021 zijn dit 6 jeugdigen, 
ook hier een toename van 50%. 

 

In Weert blijven de kosten in het eerste halfjaar 2021 op het niveau vanaf het 2e kwartaal 2020, dit 
geldt zowel voor ambulant als verblijf.  
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Specificatie ingezette zorg is opgenomen in onderstaande tabellen: 

Leudal 2019 2020 1e halfjaar 2021 

Producten/profielen* uitgaven aantallen uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

 Dagbehandeling  € 468.633 73 € 406.081 58 € 191.008 48 

 Jeugdhulp ambulant  € 1.757.175 218 € 1.678.791 201 € 858.003 161 

 Jeugdhulp crisis  € 30.280 12 € 7.326 4 € 11.969 3 

Persoonlijke verzorging € 0 0 € 0 0 € 8.083 1 

 Profiel  € 753.286 134 € 923.049 151 € 516.312 134 

 Verblijf (excl. behandeling)  € 1.626.551 103 € 1.573.480 96 € 832.517 80 

 Verblijf (incl. behandeling)  € 1.451.979 35 € 1.339.122 25 € 994.677 23 

 Vervoerdiensten  € 29.414 53 € 24.543 50 € 15.797 42 

Totaal Leudal € 6.117.318 362 € 5.952.392 361 € 3.428.366 306 

 

Nederweert 2019 2020 1e halfjaar 2021 

Producten/profielen* uitgaven aantallen uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

 Dagbehandeling  € 268.539 19 € 112.162 20 € 39.971 17 

 Jeugdhulp ambulant  € 520.722 59 € 284.802 50 € 180.919 43 

 Jeugdhulp crisis  € 5.013 3 € 0 0 € 0 0 

Persoonlijke verzorging € 4.310 1 € 0 0 € 0 0 

 Profiel  € 386.817 65 € 543.431 79 € 279.625 72 

 Verblijf (excl. behandeling)  € 322.893 31 € 336.200 36 € 273.691 24 

 Verblijf (incl. behandeling)  € 252.360 5 € 293.998 5 € 236.000 6 

 Vervoerdiensten  € 10.848 16 € 5.750 18 € 1.925 14 

Totaal Nederweert € 1.771.502 119 € 1.576.343 128 € 1.012.130 122 

 

Weert 2019 2020 1e halfjaar 2021 

Producten/profielen* Uitgaven aantallen Uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

 Dagbehandeling  € 692.008 75 € 521.224 68 € 240.186 44 

 Jeugdhulp ambulant  € 1.286.491 171 € 1.093.847 157 € 551.672 118 

 Jeugdhulp crisis  € 29.777 11 € 22.227 8 € 1.173 3 

Persoonlijke verzorging € 19.395 4 € 11.920 4 € 3.216 3 

 Profiel  € 880.967 162 € 1.296.112 203 € 618.462 157 

 Verblijf (excl. behandeling)  € 1.061.134 74 € 1.101.597 74 € 566.240 64 

 Verblijf (incl. behandeling)  € 372.820 9 € 319.857 8 € 85.591 5 

 Vervoerdiensten  € 29.734 46 € 30.615 47 € 15.389 38 

Totaal Weert € 4.372.328 336 € 4.397.399 350 € 2.081.929 295 
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Uit bovenstaande tabellen wordt zichtbaar dat het gebruik van de profielen in 2021 op hetzelfde 
niveau blijft als in 2020. In 2020 en het eerste halfjaar 2021 wordt in 40% van de ambulante zorg, 
gebruik gemaakt van een profiel. Voor dit perceel geldt dat er nog steeds veel gebruik wordt 
gemaakt van producten (60%) omdat een profiel niet passend is.  

 

Bevindingen: 

 De kosten voor de regio MLW zullen naar verwachting in 2021 fors stijgen ten opzichte van 
2020. De verwachte grote stijging geldt vooral voor Leudal en Nederweert. 

 Het totaal aantal jeugdigen is binnen dit perceel redelijk constant. 
 In Leudal is er vooral een toename te zien van jeugdigen met verblijfszorg inclusief 

behandeling. Het gaat hier meestal om jeugdigen met een voogdijmaatregel, waarvoor de 
gemeente Leudal verantwoordelijk is. 

 In Nederweert is er ook een stijging te zien van het aantal jeugdigen met verblijfszorg 
inclusief behandeling.  

 De inzet van de profielen stabiliseert het 1e halfjaar 2021 op het niveau van 2020 met 40%, 
er wordt nog veel gebruik gemaakt van producten omdat een profiel niet passend is. 
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6. 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. 
In deze paragraaf zijn ook de kosten voor dyslexie opgenomen. 
 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 1e halfjaar 2021 € 1.419.000 € 566.000 € 1.677.000 € 3.662.000 
Prognose 2021 € 3.000.000 € 1.350.000 € 3.400.000 € 7.750.000 
Aantal jeugdigen 1e halfjaar 2021 428 180 605 1.212 

 
 

Realisatie voorgaande jaren Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 € 2.924.000 € 1.308.000 € 3.308.000 € 7.540.000 
2019 € 3.160.000 € 1.012.000 € 2.849.000 € 7.021.000 

 
 

Aantal jeugdigen Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 534 232 726 1.483 
2019 561 254 711 1.519 
     
1e halfjaar 2020 434 191 585 1.206 

 
In onderstaande twee grafieken wordt de ontwikkeling per kwartaal weergegeven, enerzijds van het 
aantal jeugdigen en anderzijds de uitgaven.  
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In 2021 heeft er een indexatie van 3,8% plaatsgevonden op de ambulante producten/profielen en 
3,3% op de verblijfsproducten. Rekening houdend met deze prijsstijging blijft de zorgvraag nagenoeg 
gelijk. 

Het aantal jeugdigen binnen dit perceel stabiliseert in Leudal en Nederweert, voor Weert is er in 
2021 een lichte stijging te zien. 

In onderstaande grafieken wordt de ontwikkeling van de uitgaven per kwartaal weergegeven, 
waarbij er een verdeling is gemaakt in verblijf en ambulante zorg.  

 

 

2019_Q1 2019_Q2 2019_Q3 2019_Q4 2020_Q1 2020_Q2 2020_Q3 2020_Q4 2021_Q1 2021_Q2

Leudal € 765.929 € 770.205 € 810.225 € 814.132 € 782.171 € 741.181 € 695.257 € 705.683 € 726.150 € 692.990

Nederweert € 233.665 € 247.079 € 260.951 € 270.486 € 322.783 € 303.076 € 322.005 € 360.831 € 316.694 € 248.878

Weert € 657.366 € 702.426 € 716.197 € 773.126 € 718.955 € 835.866 € 884.832 € 867.999 € 814.666 € 862.721
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In het 1e halfjaar 2021 blijven in de regio MLW de kosten voor GGZ op het niveau vanaf halverwege 
2020, dit geldt zowel voor de ambulante hulpverlening als voor verblijfszorg. Er zijn kleine verschillen 
tussen de gemeenten. 
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Tenslotte geven onderstaande tabellen per gemeente weer welke zorg is ingezet. 

Leudal 2019 2020 1e halfjaar 2021  
uitgaven aantallen uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

Producten           
Dyslexie € 109.255 55 €129.761 58 € 57.969 49 
Dagbehandeling € 169.488 14 € 158.394 16 € 29.082 7 
Jeugdhulp ambulant € 68.877 18 € 110.806 31 € 33.714 18 
Jeugdhulp crisis € 53.499 14 € 46.606 9 € 1.700 5 
Verblijf (incl. behandeling) € 465.087 8 € 181.647 5 € 81.521 5 
        
Profielen       
GGZ kort basis € 3.528 13 € 2.734 10 € 654 4 
GGZ kort aanvullend € 8.291 17 € 5.366 8 € 1.451 8 
GGZ kort intens € 31.319 36 € 25.589 34 € 14.319 30 
GGZ specialistisch basis € 144.790 98 € 127.844 79 € 56.044 56 
GGZ specialistisch aanvullend € 455.686 155 € 329.826 126 € 138.869 86 
GGZ specialistisch intens € 998.250 207 € 1.058.738 222 € 423.669 163 
GGZ specialistisch plus basis € 293.277 30 € 271.690 33 € 270.665 46 
GGZ specialistisch plus 
aanvullend 

€ 290.676 17 € 416.246 24 € 236.153 28 

GGZ specialistisch plus intens € 68.469 3 € 59.046 2 € 73.331 5 

Totaal Leudal € 3.160.492 561 € 2.924.292 534 € 1.419.140 428 
 

 

Nederweert 2019 2020 1e halfjaar 2021  
Uitgaven aantallen uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

Producten           
Dyslexie 70.776 36 € 62.314 34 € 30.022 24 
Dagbehandeling 29.258 4 € 75.478 5 € 80.749 6 
Jeugdhulp ambulant 54.618 31 € 46.578 23 € 34.882 14 
Jeugdhulp crisis 0 1 € 4.502 4 € 6.488 3 
Verblijf (incl. behandeling) 6.258 1 € 191.226 3 € 17.262 3 
        
Profielen       
GGZ kort basis € 1.228 4 € 1.031 6 € 1.181 7 
GGZ kort aanvullend € 6.446 13 € 6.503 15 € 2.400 9 
GGZ kort intens € 22.453 34 € 32.325 37 € 8.686 21 
GGZ specialistisch basis € 54.316 33 € 37.517 25 € 11.519 13 
GGZ specialistisch aanvullend € 107.859 36 € 67.809 29 € 48.435 25 
GGZ specialistisch intens € 376.558 85 € 401.122 78 € 166.097 60 

GGZ specialistisch plus basis € 164.943 19 € 186.822 21 € 89.838 20 
GGZ specialistisch plus aanvullend € 117.467 6 € 181.067 9 € 60.773 6 
GGZ specialistisch plus intens € 0 0 € 14.401 1 € 7.239 2 

Totaal Nederweert € 1.012.180 254 € 1.308.695 232 € 565.572 180 
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Weert 2019 2020 1e halfjaar 2021  
uitgaven aantallen uitgaven aantallen uitgaven aantall

en 
Producten        
Dyslexie € 135.401  79  € 148.030 87 € 83.245 70 
Dagbehandeling € 128.830 16 € 239.272 24 €132.865 21 
Jeugdhulp ambulant € 52.236 28 € 77.854 37 € 33.055 24 
Jeugdhulp crisis € 33.007 5 € 28.327 12 € 40.160 8 
Verblijf (incl. behandeling) € 123.519 7 € 54.376 6 € 21.324 3 
        
Profielen       
GGZ kort basis € 5.624 21 € 6.183 27 € 4.559 28 
GGZ kort aanvullend € 29.803 63 € 22.081 61 € 10.859 39 
GGZ kort intens € 77.789 110 € 89.260 117 € 32.535 68 
GGZ specialistisch basis € 195.713 116 € 147.729 85 € 73.030 60 
GGZ specialistisch aanvullend € 400.840 139 € 237.381 106 € 148.011 94 
GGZ specialistisch intens € 999.260 216 € 1.240.296 252 € 512.479 199 
GGZ specialistisch plus basis € 303.151 29 € 406.031 43 € 234.436 54 
GGZ specialistisch plus aanvullend € 363.941 20 € 549.882 34 € 229.186 26 
GGZ specialistisch plus intens € 0 0 € 61.402 4 € 121.643 7 

Totaal Weert €  2.849.115 710 € 3.307.652 726 € 1.677.387 605 
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Bevindingen: 

 Naar verwachting stijgen de kosten GGZ/dyslexie in 2021 licht ten opzichte van 2020.  
 Het aantal kinderen blijft in het 1e halfjaar 2021 ongeveer op het niveau van 2020, waarbij er 

wel een lichte toename voor de gemeente Weert te zien is. 
 In het perceel GGZ neemt het aandeel verblijf steeds verder af. In 2019 was dit 8% van de 

totale uitgaven, in 2020 5% en in het eerste halfjaar van 2021 is dit 3%. 
 In de ambulante hulpverlening wordt het merendeel van de zorg ingezet m.b.v. profielen, 

waarbij ook in 2021 geldt dat vooral de dure profielen worden ingezet.  
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7.  Gecertificeerde Instellingen 
 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Prognose jaarrealisatie GI’ s  € 750.000 € 325.000 € 625.000 € 1.700.000 
Subsidie Crisisdienst Jeugd € 83.878 € 31.850 € 116.373 € 232.101 
Subsidie Veilig Thuis € 125.181 € 59.401 € 174.806 € 359.388 

Totaal € 959.059 € 416.251 € 916.179 € 2.291.489 

 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie GI’ s 1e halfjaar* € 366.669 € 166.361 € 292.869 € 825.900 

* inclusief LET en facturatie niet subsidiepartners 

 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Subsidie GI’ s € 700.179 € 234.981 € 613.189 € 1.548.349 
Facturatie GI’ s (LET en buiten contract) € 45.627 € 22.425 € 15.309 € 83.361 
Jaarrealisatie GI’s € 745.806 € 257.406 € 628.498 € 1.631.710 
     
Subsidie Crisisdienst Jeugd € 75.775 € 27.771 € 100.883 € 201.429 
Subsidie Veilig Thuis € 133.722 € 48.246 € 166.929 € 348.897 
Totaal € 955.303 € 333.423 € 896.310 € 2.185.036 

 

Onder jaarrealisatie Gecertificeerde Instellingen (GI’s) wordt verstaan de kosten die we verwachten 
voor de uitvoering van diverse maatregelen. Met drie gecertificeerde instellingen (GI’ s) is er sprake 
van een subsidierelatie. Daarnaast is er incidenteel ook sprake van facturatie door een 
gecertificeerde instelling van buiten de regio en incidenteel is er ook sprake van zeer intensieve zorg 
door de gecertificeerde instellingen die buiten de subsidie valt, zogenaamde LET zorg.  

Gedwongen kader 

Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en is een 
verantwoordelijkheid van de Gecertificeerde Instellingen. 
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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In onderstaande grafieken worden de ontwikkelingen van de maatregelen4 weergegeven.  

 
In Leudal is er vanaf het 2e halfjaar 2020 een daling van het aantal onder toezichtstellingen (ots) 
maatregelen te zien, vanaf het 2e kwartaal 2021 is dit weer gestegen en komt dit weer op het niveau 
van het 2e kwartaal 2020. 
 

 
In Nederweert is er vanaf 2021 een behoorlijke toename te zien van het aantal ots maatregelen. 
Van 20 maatregelen in het 4e kwartaal naar 29 in 2021, een toename van bijna 50%. 
De stijging van het aantal ots 1 maatregelen, betreft voornamelijk nieuwe maatregelen voor 5 
kinderen uit 2 gezinnen. Daarnaast is de stijging van het aantal ots 2 maatregelen toe te schrijven 
aan verhuizingen vanuit een andere gemeente. 
 

 
4 Het gaat hierbij om het aantal maatregelen, niet het aantal jeugdigen. Dus als een jeugdige halverwege de maand 
instroomt, telt deze voor 0,5 mee en niet voor 1. 
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In Weert daalde de ots maatregelen tot het 1e kwartaal 2021, het 2e kwartaal laat een lichte stijging 
zien. Daarnaast stijgen de maatregelen voogdij in het 2e kwartaal 2021. 
 
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. 
 

1e halfjaar 2021 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 
 Meldingen  95 38 195 328 

 
 

2020 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 
 Meldingen  202 86 363 651 

 

 

Het aantal meldingen blijft redelijk constant. 
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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. 

2021 Leudal Nederweert Weert Totaal 
MLW 

 Meldingen 1e halfjaar 22 13 43 78 

 

Meldingen voorgaande jaren Leudal Nederweert Weert Totaal 
MLW 

2020 72 16 79 167 
2019 59 9 92 160 

 

 

 

Het aantal meldingen blijft redelijk constant voor de regio, waarbij er voor Leudal wel een 
opvallende afwijking is in het eerste kwartaal 2020 en 2021.  

Bevindingen: 

 Het aantal jeugdigen met een maatregel jeugdbescherming neemt in 2021 voor de regio 
weer licht toe ten opzichte van 2020.  

 Het aantal ondertoezichtstellingen neemt in Nederweert vanaf het begin van 2021 toe, in 
Weert en Leudal is er een stijging vanaf het 2e kwartaal te zien. 

 Het aantal jeugdigen met maatregel jeugdreclassering blijft verder dalen 
 De meldingen Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2021 liggen in de lijn van de aantallen in 2020 
 De meldingen van de Crisisdienst Jeugd zijn in het 1e halfjaar 2021 vergelijkbaar met 2020, 

met een afwijking voor Leudal in het 1e kwartaal 
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8. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen  

ADHD is een psychische stoornis. Kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, 
rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen werken veelal belemmerend bij het dagelijks 
maatschappelijk functioneren.  Ondersteuning in dit perceel gaat alleen over ondersteuning door 
kinderartsen waarbij medicatie een rol vervult. De “gewone” behandeling of begeleiding van 
kinderen met ADHD is ook onderdeel van andere percelen. 

 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 1e halfjaar 2021 € 3.466 € 4.882 € 15.504 € 23.852 
Prognose 2021 € 15.000 € 20.000 € 55.000 € 90.000 
Aantal jeugdigen 1e halfjaar 2021* 15 21 52 88 

 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 15.473 € 20.356 € 55.229 € 91.058 
Aantal jeugdigen* 24 30 84 136 

* o.b.v. de indicaties 

Er is tot nu toe slechts beperkt gefactureerd, daarom is de prognose op basis van de realisatie 2020. 

 

9. Vervoer voor GGZ-hulp 
 
Voor deze doelgroep is 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. 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 1e halfjaar € 14.828 € 1.713 € 69.366 € 85.908 
Prognose € 30.000 € 5.000 € 140.000 € 175.000 

 

Realisatie voorgaande jaren Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 € 16.661 € 5.656 € 91.700 € 114.017 
2019 € 25.798 € 24.487 € 127.801 € 178.086 

 

Bevindingen 

- Voor Leudal en Weert zullen de kosten in 2021 naar verwachting hoger zijn dan in 2020.  
In 2020 was er voor beide gemeenten een daling ten opzichte van 2019 te zien, hiermee 
komt 2021 weer ongeveer op het niveau van 2019. 

- Voor Nederweert blijven de kosten naar verwachting op het niveau van 2020.  
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10. 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. 
Het gaat hierbij om zeer specialistische en dure zorg, als een jeugdige een volledig jaar deze zorg 
ontvangt, zijn de zorgkosten in 2021 ongeveer € 175.000. 
 
De Jeugdzorg Plus is voor 2021 op schaalgrootte van Nederland Zuid-Oost (deels Noord-Brabant en 
Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden. 
 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 1e halfjaar 2021 € 19.909 € 8.059 € 244.198 € 272.166 
Prognose 2021 € 200.000 € 100.000 € 550.000 € 850.000 
Aantal jeugdigen 1e halfjaar 1 1 5 7 

 

Realisatie voorgaande jaren Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 € 146.463 € 106.280 € 130.080 € 382.823 
2019 € 273.323 € 164.542 € 159.802 € 597.667 

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

 

In 2021 is er in Weert een behoorlijke toename in het aantal jeugdigen met gesloten jeugdzorg. 
 

Bevindingen 

- In de gemeente Leudal is een jeugdige in mei en in juli een jeugdige ingestroomd. 
- In Nederweert heeft een jeugdige gedurende een korte periode deze zorg ontvangen. 
- Voor de gemeente Weert is er vanaf begin 2021 een toename te zien van het aantal 

jeugdigen dat wordt doorverwezen naar gesloten jeugdzorg, in juni 2021 ontvingen 5 
jeugdigen deze vorm van jeugdhulp. Er wordt onderzocht wat de oorzaak is van deze forse 
toename.  
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11. 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 hier 
gebruik van maakt.  
 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 1e halfjaar  € 111.675 € 5.332 € 139.527 € 256.535 
Prognose 2021 € 250.000 € 10.000 € 250.000 € 510.000 
Aantal jeugdigen 1e halfjaar  6 3 8 17 

 

Realisatie voorgaande jaren Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 € 39.621 € 10.095 € 99.965 € 149.681 
2019 € 309.243 € 62.544 € 87.777 € 459.564 

 
Bevindingen:  

- voor Leudal zullen de kosten in 2021 hoger zijn dan in 2020. Het gaat hierbij vooral om 2 
jeugdigen met zeer specialistische zorg. 

- voor Nederweert blijven de kosten in 2021 naar verwachting gelijk aan de kosten 2020. 
- voor Weert is er sprake van een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, waarbij het 

ook in Weert gaat om 2 jeugdigen met een zeer specialistische zorgvraag.  
 

12. 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. 

2021 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 1e halfjaar 2021 € 125.000 € 104.000 € 114.000 € 343.000 
Prognose 2021 € 400.000 € 225.000 € 330.000 € 955.000 
Aantal 1e halfjaar 2021 60 23 37 120 

 

Realisatie voorgaande jaren Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 2020 € 399.000 € 259.000 € 290.000 € 948.000 
Realisatie 2019 € 443.000 € 195.000 € 364.000 € 1.002.000 
Aantal 1e halfjaar 2020 62 20 43 124 

 
Bevindingen: 

- Budgethouders moeten nog declareren over het 1e halfjaar, waardoor de realisatie 2021 nog 
geen volledig beeld geeft over het 1e halfjaar. Voor de prognose is uitgegaan van de 
afgegeven indicaties voor het 1e halfjaar en het verzilveringspercentage uit het verleden. 

- De kosten voor de regio in 2021 blijven na verwachting op het niveau van 2020, waarbij er 
wel verschillen per gemeente zijn, in Weert nemen de kosten naar verwachting toe en in 
Nederweert nemen ze af. 

 


