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Samenvatting en ontwikkelingen 
 

Overzicht 2020 

  Leudal Nederweert Weert Totaal MLW  

 

CJG Subsidie € 1.261.321 € 620.849 € 1.646.679 € 3.528.849 

Jeugdhulp voor jeugd met een 
beperking/Jeugd- en Opvoedhulp 

€ 5.907.039 € 1.576.696 € 4.405.300 € 11.889.035 

Jeugd GGZ (incl. dyslexie) € 3.016.804 € 1.332.291 € 3.373.326 € 7.722.421 

Diensten gecertificeerde instellingen € 881.819 € 381.091 € 886.149 € 2.149.059 

ADHD € 11.932 € 18.401 € 50.053 € 80.386 

Vervoer € 16.661 € 5.656 € 91.700 € 114.017 

Jeugdzorg Plus € 179.265 € 119.574 € 148.322 € 447.161 

Landelijk transitiearrangement € 39.621 € 10.095 € 98.089 € 147.805 

Persoonsgebonden budget € 401.000 € 260.000 € 283.000 € 944.000 

Totaal uitgaven 2020 € 11.715.462 € 4.324.564 € 10.982.618 € 27.022.734 

 

2019 

  Leudal Nederweert Weert Totaal MLW  

Uitgaven 2019  € 12.354.378   € 4.111.500   € 10.372.829   € 26.838.707  
     

Afwijking 2020 t.o.v. 2019 

 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 

In geld  €  -634.838   €  214.370   €  613.900   €  193.432 

In percentages -5% 5% 6% 1% 

 

In 2020 blijven de kosten voor de regio nagenoeg gelijk aan 2019. Hierbij zijn er wel grote verschillen 

per gemeente. In Leudal dalen de kosten met 5%, daarentegen stijgen de kosten in Nederweert en 

Weert met respectievelijk 5% en 6%. 
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Aantal jeugdigen in hulp 2020 
 

Leudal Nederweert Weert MLW 20201 MLW 2019 

Centrum voor Jeugd en gezin 671 273 853 1.797 1.880 

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/ 
Jeugd- en Opvoedhulp 

359 128 350 824 814 

Jeugd GGZ (incl. dyslexie) 542 233 728 1.494 1.520 

ADHD 21 27 80 128 145 

Diensten Gecertificeerde Instellingen 131 43 93 258 263 

Jeugdzorg Plus 2 1 2 5 6 

Landelijk transitiearrangement 7 3 10 20 21 

Persoonsgebonden budget 71 23 46 139 143 

 

Ontwikkeling kosten percelen2 

 
 

De meest opvallende patronen zijn: 

 JO/Jmb: In 2020 zijn de kosten in Leudal en Nederweert gedaald, in Weert is er sprake van 

een lichte stijging.  

 GGZ (incl. dyslexie): In 2020 is in Leudal is een daling te zien. Voor Nederweert en Weert zet 

deze stijgende lijn die zich in 2018 heeft ingezet, door.  

 Diensten GI’s: in 2020 zijn de kosten voor alle gemeenten gestegen, Deze cijfers zijn 

gebaseerd op de subsidieverlening 2020. De definitieve subsidieafrekening 2020 moet nog 

plaatsvinden.  

 JZ+: in 2020 zijn de kosten voor Leudal en Nederweert gedaald. Voor Weert zijn de kosten 

nagenoeg gelijk aan 2019. 

 LTA: in 2020 zijn de kosten die in 2019 behoorlijk waren gestegen, weer gedaald. Vooral in 

Leudal zijn de kosten in 2020 fors lager dan in 2019. Voor Weert zijn ze bijna gelijk.  

                                                           
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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1.  Inleiding 
 

Met betrekking tot de rapportage Jeugdhulp over 2020, 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 2020 zijn de tarieven voor de regionale inkoop geïndexeerd met 2,1%; 
- indien een vergelijking wordt gemaakt met 2019, zijn deze cijfers gebaseerd op vastgestelde 

subsidies en de meest actuele facturatiegegevens, waardoor er kan worden afgeweken van 
de cijfers van de jaarrapportage 2019; 

- voor de gegevens in deze rapportage is gebruik gemaakt van data van 1 maart 2021. 
 

Ontwikkelingen 2020 
 

Coronacrisis 
De coronacrisis heeft een impact op de uitvoering van de Jeugdhulp. Aanbieders hebben onder deze 
bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk geprobeerd ondersteuning aan cliënten door te zetten 
of alternatieve vormen van ondersteuning aan te bieden. Het Rijk en de VNG (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) hebben een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om aanbieders 
financiële zekerheid en ruimte te bieden, passend bij de wettelijke opdracht en maatschappelijke 
plicht van gemeenten om zorgcontinuïteit te waarborgen. In dat kader is vanuit het Rijk en de VNG 
een aantal afspraken uitgewerkt.  
 
In de regio zijn er afspraken gemaakt over o.a. het toekennen van de garantieomzetten en 
meerkosten in 2020. Garantieomzetten waren bedoeld voor de continuïteit van financiering, op het 
moment dat aanbieders minder konden factureren door vraaguitval. Meerkosten zijn kosten die 
aanbieders hebben gemaakt om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, zoals 
beschermingsmiddelen. In paragraaf 13 is er nader ingezoomd op de vergoedingen die in 2020 aan 
de aanbieders zijn verstrekt. 
 
Op dit moment hebben we nog steeds te maken met de invloed van de pandemie. Wat de 
uiteindelijke invloed zal zijn op de ontwikkeling van de zorg(kosten) is op dit moment nog niet aan te 
geven. 
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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. Er is ingezet op:  Voorzorg, 
Ouders Ondersteunen Ouders (in Leudal en Nederweert), de methodiek van Houvast, het project 
‘Maak jij het verschil voor een kind?’ en vanaf eind 2019  met Nu niet Zwanger. Ook is de in Weert al 
eerder gestarte ouderschapscursus Prepare vanaf 2021 uitgebreid naar de regio. Tenslotte nemen 
alle regiogemeenten deel aan het programma Kansrijke Start waarbij gewerkt wordt aan het 
versterken van de samenwerking van partners in de eerste duizend dagen van een kind. 
In het najaar van 2020 is de extra preventieve inzet vanaf 2018 geëvalueerd. Daar waar de 
interventies als breed gedragen en succesvol worden beschouwd en bijdragen aan het 
gedachtengoed van positieve gezondheid is voortzetting van belang. Op basis van de evaluatienotitie 
is besloten door te gaan met de ingezette acties zoals Voorzorg en ‘Maak jij het verschil voor een 
kind?’. In Nederweert stopt Ouders Ondersteunen Ouders vanaf 2021.  
 
In het najaar van 2019 is er in Leudal en Nederweert gestart met een tweejarige pilot voor 
Buurtgezinnen. In Weert is Buurtgezinnen al langer beschikbaar. Buurtgezinnen is een vorm van 
ondersteuning waarbij vraaggezinnen gekoppeld worden aan een steungezin voor het bieden van 
een steuntje in de rug bij de opvoeding of opvang van een kind. In het voorjaar van 2021 wordt de 
pilot in Leudal en Nederweert geëvalueerd. Ook zal dan een besluit over voortzetting van 
Buurtgezinnen in de regio Midden-Limburg West worden voorbereid.  
 
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 
Deze samenwerking is op twee punten opgepakt:  

1. De colleges hebben in augustus 2020 met de nadere regels jeugdhulp criteria vastgesteld voor 
begeleiding in de scholen en kinderopvang en vervangende dagbesteding onder schooltijd. Met 
deze criteria wordt de (financiële) scheidslijn tussen onderwijs en jeugdhulp duidelijk/scherp 
gekaderd. De scholen en aanbieders zijn geïnformeerd over de wijzigingen en de toegang (CJG-
ML) werkt met de criteria.  

2. Eind 2020 zijn knooppunten overleggen ingericht en opgestart. Eén voor de regio Nederweert en 
Weert en één voor de regio Leudal. Het overleg heeft tot doel om te komen tot een integrale 
aanpak onderwijs en jeugdhulp op casusniveau, inzicht te krijgen in knel- en verbeterpunten 
tussen scholen, Samenwerkingsverbanden en jeugdhulpverlening en komen tot betere 
oplossingen voor jeugdigen die uitvallen in het onderwijs.  
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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 
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.  
 
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 
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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.  

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 beschikbaar gesteld uit het Vernieuwingsfonds Sociaal 

Domein MLW voor de pilot lokale behandelteams. Er is nog een bedrag van € 541.400 beschikbaar. 

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 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 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 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. In verband met 

de Corona-maatregelen is de voortgang in Q2 gestagneerd geweest (focus bij zowel GI’s als bij 

gemeenten lag bij Corona-gerelateerde werkzaamheden).  
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In Q3 zijn de thema’s weer actief opgepakt en hebben de GI’s en gemeenten verdergegaan met het 

ophelderen van onduidelijkheden in de concept-handreiking. In 2021 lopen de overleggen en 

monitoring door. 

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 wordt de eindrapportage met alle resultaten, bijvangst en vervolgafspraken verwacht. 

Verwervingstrategie sociaal domein 2022 
Begin 2020 is het gezamenlijk verwervingsproces Midden- Limburg West gestart. Met ondersteuning 

van EHDK zijn de gemeenten een proces aangegaan om te komen tot een verwervingsstrategie 

sociaal domein 2022. In november 2020 is de strategie vastgesteld door de colleges MLW.  

De gemeenteraden werden geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. 
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3.  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 

In 2020 is iedereen geconfronteerd met de effecten van het Corona virus. De Corona pandemie 

betekende, naast de risico’s voor gezondheid voor eenieder en de enorme belasting van de sector 

gezondheidszorg, ook de tijdelijke sluiting van scholen, omschakeling van kantoorwerk naar 

thuiswerk en later een combinatie van beide, het vertragen c.q. stilvallen van delen van de economie 

en een forse impact op het sociale leven. Ondanks voorspellingen en beschouwingen is nog niet 

volledig te overzien wat de effecten op langere termijn zullen zijn, maar er zijn signalen dat deze nog 

lange tijd op de maatschappij zullen doorwerken.  

De inzet van het CJG was tijdens de hele coronaperiode, optimaal beschikbaar te zijn, binnen de 

context van de corona maatregelen. 

In maart  en opnieuw op het einde van het jaar werden mensen geconfronteerd met de sluiting van 

de scholen en met de opgave om de kinderen te ondersteunen bij het digitale onderwijs dat op gang 

kwam. Deze periode was extra zwaar voor ouders die tegelijk moesten dealen met vermindering van 

mogelijkheden om zorg in te zetten en vermindering van reguliere opvangmogelijkheden. Het CJG is, 

naar aanleiding van de nieuwe situatie en in afstemming met gemeenten en onderwijs, intensief 

bezig geweest met het organiseren van goede ondersteuning voor kwetsbare kinderen. Dit gebeurde 

in meerdere vormen: de mogelijkheid voor opvang op school, aangepaste ondersteuning thuis, 

praktische ondersteuning zoals het regelen dat er een laptop beschikbaar was in een gezin en inzet 

van ondersteuning door vrijwilligersprojecten. Tussen de twee schoolsluitingen was er een periode 

waarin scholen open waren, regels in bepaalde mate versoepelden en er ook in contacten met 

cliënten meer mogelijk was. Steeds rekening houdend met de landelijke richtlijnen en aanpassingen 

doorgevoerd, met oog voor het belang van cliënten en van medewerkers. Deze focus op 

bereikbaarheid en beschikbaarheid heeft ertoe bijgedragen dat in het derde en vierde kwartaal 

eenzelfde aantal aanmeldingen binnenkwam als in dezelfde periode in 2019. 

Medewerkers zochten in deze tijd, waarin ze privé met regelmaat dezelfde vraagstukken tegen 

kwamen, naar mogelijkheden om - weliswaar op een andere manier en via nieuwe kanalen -  vooral 

goed in contact te blijven met cliënten en hun vragen te kunnen blijven beantwoorden. Dat is niet 

elke dag vanzelfsprekend geweest maar tegelijk is het CJG niet geconfronteerd met grote 

problemen. En de concrete problematieken bleken in deze tijd toch veelal dezelfde als in andere 

jaren. 

Als organisatie is er, zoals in het hele land, gezocht naar nieuwe communicatiemiddelen en deze zo 

zijn snel als mogelijk, ter beschikking gesteld aan de medewerkers om het werken in deze nieuwe 

werkelijkheid te faciliteren. Daarnaast is er in contact met de ketenpartners rond het thema 

veiligheid, voortdurend gevolgd of en waar signalen waren over zorgelijke situaties en afgestemd 

over noodzakelijke acties. In zorgelijke situaties is het steeds mogelijk geweest om ook face-to-face 

contact te laten plaatsvinden, met de nodige bescherming tegen besmettingsgevaar.  

De langdurige noodzaak om aangepast te leven en werken weegt voor veel mensen zwaar op 

bepaalde momenten. De draagkracht neemt bij een aantal mensen af en spanningen nemen toe. 

Naast alle moeilijkheden is het tegelijk mooi om vast te stellen dat cliënten en medewerkers vaak 

veerkrachtig en sterk bleken in het omgaan met nieuwe en onverwachte situaties en de eigen kracht 

op veel plekken door de praktijk ook bevestigd werd.  
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De gebruikelijke preventie activiteiten van het CJG-ML konden in 2020 ten gevolge van de Corona 

pandemie veel minder plaats vinden.  Deze nieuwe situatie heeft het CJG-ML een impuls gegeven 

om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van activiteiten die via social media aangeboden kunnen 

worden. Zo zijn intussen meerdere webinars en een aantal facebook live sessies ontwikkeld. Een 

verrassend hoog aantal mensen heeft de weg naar deze activiteiten en sessies gevonden. Deze zijn 

toegevoegd aan het overzicht bij preventie activiteiten.  

In de cijfers van de ambulante hulpverlening valt op dat het aantal aanmeldingen in 2020 gedaald is 
t.o.v. vorige jaren. Deze daling vond plaats in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft was het 
aantal vergelijkbaar met het voorgaande jaar.  
 

Preventie 
 

Preventie activiteiten* Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Info en advies 163 175 227 129 694 

Individuele vragen 88 71 108 75 342 

Themabijeenkomsten 328 (22) - 63 (3) 4 (1) 328 

Workshop triple p 0-12j 28 (9) - - - 28 

Workshops aan docenten of medewerkers Kinderopvang 22 (2) - - - 22 

Gastlessen leerlingen PO 100 (4) - 65 (1) 23 (1) 188 

Gastlessen leerlingen VO 335 (21) - - 621 (17) 956 

AZC Supermoms 37 (5) -   37 

Facebook live themasessies    7496 (6) - - 7496 

Webinar rond 5 thema’s (rechtstreeks en uitgesteld kijken)   61 (1)   61 
*vermeld in individuele klantcontacten, tussen haakjes het aantal bijeenkomsten of lessen 

 
In het 1e kwartaal zijn de preventie activiteiten, zoals gebruikelijk, aangeboden op verschillende 
locaties in de zeven gemeenten van Midden-Limburg. Als gevolg van de Corona pandemie zijn in het 
2e kwartaal in eerste instantie alle geplande preventie activiteiten op locaties geannuleerd. 
Vervolgens zijn deze vanaf het 3e kwartaal weer gedeeltelijk opgestart.  
Deze nieuwe situatie heeft het CJG-ML een impuls gegeven om aan de slag te gaan met de 
ontwikkeling van activiteiten die via social media aangeboden kunnen worden. Het bleek een zoek- 
en leerproces maar mét resultaat. In de toekomst zullen de bekende preventie activiteiten weer 
worden opgepakt, maar zal wordt er ook blijvend gebruik worden gemaakt van de digitale kanalen.  
De belangstelling voor preventie activiteiten van het  CJG-ML is doorheen de jaren gegroeid, vooral 
bij het onderwijs. De tevredenheid van deelnemers over de genoemde activiteiten wordt na afloop 
gescoord en is in het algemeen zeer hoog. 
 

Organisaties die ouders verwijzen naar het CJG 
 

 
4e kwartaal 2020 

Leudal Nederweert Weert 

Eigen initiatief 43% 42% 39% 

Scholen/onderwijs 18% 21% 21% 

Arts (huisarts/ jeugdarts) 8% 11% 8% 

Gespecialiseerde 
jeugdhulp 

10% 9% 8% 

BJZ/WSG 4% 5% 6% 

Veilig Thuis 5% 2% 6% 

Gemeente 3% 3% 3% 

Overige* 8% 7% 9% 

Totaal 100% 100% 100% 

* Welzijn, medisch specialist, AMW, kinderopvang, leerplicht, politie en COA 
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T.o.v. het 4e kwartaal 2019 daalt het percentage cliënten, dat zelf de stap naar het CJG-ML zet. Dit 
ten gunste van een stijging van verwijzingen vanuit vooral onderwijs en daarnaast ook een lichte 
stijging van de gespecialiseerde jeugdhulp.  
 

Ambulante hulpverlening 
 

2020 Leudal Nederweert Weert Totaal 2020 

Aanmeldingen 232 84 285 601 

Intake (hulpverlening) 214 72 192 478 

Totaal in begeleiding 671 273 853 1.797 

Totaal afgesloten 233 86 288 607 

 

 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 
2020 

Totaal 
2019 

Aanmeldingen 165 120 164 152 601 735 

Intake (hulpverlening) 149 92 125 112 478 552 

Totaal in begeleiding 1.361 1.292 1.333 1.327 1.797 1.880 

Totaal afgesloten 189 123 158 137 607 674 

 

Het aantal meldingen is in het 2e kwartaal gedaald (o.a. als gevolg van de Corona periode), dit heeft 

zich in het 3e en 4e kwartaal weer hersteld. 

Het aantal cliënten in begeleiding is voor de regio in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Hierbij zijn 

er wel verschillen per gemeente, de daling is het grootst in Weert, gevolgd door Leudal en in 

Nederweert is een stijging te zien ten opzichte van 2019. 

Wachttijden  
 

2020 Leudal Nederweert Weert 
0   t/m 14 dagen 55% 50% 35% 

15 t/m 22 dagen 22% 17% 9% 

23 dagen en langer 23% 33% 56% 

 
De wachttijden voor de cliënten in Leudal en Nederweert zijn afgenomen t.o.v. 2019. Voor Weert is 
er sprake van een lichte stijging.  
 
 

Toeleiding naar gedwongen kader 
 
Onderstaande tabel toont het aantal verzoeken tot onderzoek (VTO) per kwartaal per gemeente. 
 

Gemeente VTO 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 
2020 

Totaal 
2019 

Leudal Aantal individuele kinderen 0 1 2 7 10 16 

Leudal Betrekking op gezinnen 0 1 1 3 5 10 

Nederweert Aantal individuele kinderen 0 0 0 2 2 6 

Nederweert Betrekking op gezinnen 0 0 0 1 1 4 

Weert Aantal individuele kinderen 2 4 0 0 6 15 

Weert Betrekking op gezinnen 1 3 0 0 4 7 

 
In 2020 was sprake van een daling van het aantal VTO’s t.o.v. 2019.  
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Klachten 

Het CJG-ML heeft in 2020 20 klachten ontvangen. Alle klachten werden behandeld via de interne 
klachtenprocedure. 

Tevredenheid 

2020 Leudal Nederweert Weert 
Goed 56% 63% 49% 

Voldoende 42% 29% 49% 

Matig 1% 2% 1% 

Slecht 1% 7% 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.  
 

98% van de cliënten in Leudal en Weert, geeft een goed of voldoende score aan de dienstverlening 
van het CJG, voor Nederweert is dit 92%.  
 
Bevindingen: 

- interesse in de preventie activiteiten blijft ook in 2020 hoog, waarbij er in de Corona periode 
tevens nieuwe vormen zijn toegevoegd; 

- het aantal mensen dat zelf de weg naar het CJG vindt daalt, de verwijzingen naar het CJG 
komen steeds vaker van de scholen en de artsen; 

- het aantal meldingen bij het CJG is in het 2e kwartaal gedaald (o.a. als gevolg van Corona), dit 
heeft zich in de 2e helft van 2020 weer hersteld; 

- de wachttijden bij het CJG voor Leudal en Nederweert zijn afgenomen t.o.v. 2019. In Weert 
is er sprake van een toename; 

- in 2020 heeft het CJG voor heel Midden-Limburg 20 klachten ontvangen, deze klachten zijn 
allemaal behandeld; 

- 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. 

Als het gaat over aantallen, betreft dit het aantal cliënten dat een indicatie door de verwijzer heeft 

gekregen. 

 

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten dat in 2020 een toekenning had per verwijzer, per 

gemeente. 
 

Leudal Nederweert Weert Totaal 
MLW 
2020 

Totaal 
MLW 
2019 

Gemeente 340 137  384  852  857 

Huisarts 367                                   163               515  1.042  1.052 

Jeugdarts 22                         10  29 61  74 

Gecertificeerde instelling 121                    33  83 232  229 

Medisch specialist 59                                    28 117        204  204 

Overig 5 2 5 12 23 

Rechter, Raad voor de Kinderbescherming/Officier van 
Justitie 

140                                       45 100               277        273 

Totaal3 808                          336  1.023  2.145  2.167 

In 2020 zijn er ten opzichte van 2019 nauwelijks verschillen in het aantal verwijzingen op 

totaalniveau, maar ook per aanbieder. In MLW is ook in 2020 de huisarts de verwijzer die de meeste 

cliënten naar de tweedelijns zorg doorverwijst. Dit aantal is bijna gelijk aan het aantal in 2019. 

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten dat is verwezen per perceel. 

Verwijzer ADHD Dyslexie JBJR J&O JmB Jeugd GGZ Landelijk Totaal 

Gemeente  0 175  0 139 434 267 1 852 

Huisarts 98 0 0 32 49  914 9 1.042 

Jeugdarts 1 0 0 1 22 38 1 61 

Gecertificeerde instelling 1 0 1 141 150  61 2 232 

Medisch specialist 30 0 0 2 14  147 18 204 

Overig 0 2  3 0 1 6 0 12 

Rechter, RvK, OvJ 0 0 256  9 20 2 0 277 

Totaal 128 177 258 307 648 1.338 29 2.145 

 

Wanneer naar de uitgaven 2020  wordt gekeken, is er de volgende indeling in verwijzers: 

Verwijzer Leudal Nederweert Weert Totaal MLW 
Gemeente € 3.625.313 38%  € 1.554.994  49%  € 4.125.664  49%  € 9.305.970  44% 

Huisarts € 1.483.172 15%  € 608.123 19% € 1.712.281  20%  € 3.803.576  18% 

Jeugdarts € 92.932 1%  € 46.373  1% € 163.012 2%  € 302.317  1% 

Gecertificeerde instelling € 3.295.739 34%  € 595.055  19%  € 1.266.150  15%  € 5.156.944  24% 

Medisch specialist € 381.670 4%  € 117.577  4%  € 598.342  7% € 1.097.589  5% 

Overig € 17.874 0% € 1.062  0%  € 17.928  0%  € 36.864  0% 

Rechter, Rvk, OvJ € 762.521 8%  € 227.455  7%  € 612.078  8% € 1.602.054  8% 

 Totaal € 9.659.221 100%  € 3.150.640 100%  € 8.495.453  100%  € 21.305.314  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 



 

14 
 

 

In onderstaande tabel worden voor de regio MLW de procentuele verhoudingen aangegeven, naar 

welke percelen de verwijzer heeft doorverwezen op basis van de uitgaven in 2020.  

Verwijzer ADHD Dyslexie JBJR J&O JmB Jeugd 
GGZ 

Landelijk Totaal 

Gemeente 0% 3% 0% 15% 52% 29% 0% 100% 

Huisarts 2% 0% 0% 3% 7% 87% 0% 100% 

Jeugdarts 0% 0% 0% 0% 54% 44% 0% 100% 

Gecertificeerde instelling 0% 0% 0% 67% 28% 6% 0% 100% 

Medisch specialist 2% 9% 19% 0% 8% 80% 10% 100% 

Overig 0% 0% 0% 0% 0% 73% 0% 100% 

Rechter, RvK, OvJ 0% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 100% 

 

Het CJG is voor alle gemeenten op basis van de bedragen de grootste verwijzer, voor Leudal gevolgd 

door de gecertificeerde instellingen. Voor Nederweert en Weert is de tweede verwijzer de huisarts.  

Wanneer er nader wordt gekeken naar de toegang tot de verschillende percelen, is het volgende 

zichtbaar: 

- Huisartsen: het grootste gedeelte van het aantal verwijzingen van de huisartsen gaat naar 

het perceel GGZ 87%. In 2020 is 18% van de gefactureerde zorg doorverwezen door de 

huisarts. 

- CJG: verwijst de meeste jeugdigen door naar het perceel Jeugd met beperking, namelijk 51%. 

In 2020 is er een daling te zien in het aantal verwijzingen naar dit perceel ten opzichte van 

2019. Deze daling wordt ook volledig door deze verwijzer gerealiseerd.  

Het CJG verwijst ook een groot aantal jeugdigen door naar het perceel J&O. In aantallen is 

dit bijna gelijk aan de verwijzingen van de GI’s, echter financieel is het aandeel van het CJG 

hierin aanzienlijk lager. 

- Gecertificeerde instellingen: de grootste verwijzer naar het perceel Jeugd en opvoedhulp, 

voor wat betreft de aantallen nagenoeg gelijk aan het CJG, hier gaat het echter meestal om 

duurdere (verblijfs)trajecten. 
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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. 

 

 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie  € 5.907.039 € 1.576.696 € 4.405.300 € 11.889.036 

Aantal jeugdigen  359 128 350 824 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 

Realisatie € 6.118.056 € 1.771.502 € 4.372.328 € 12.261.885 

Aantal jeugdigen 362 119 336 814 

 

 

Gemiddelde 
kosten op jaarbasis 

 Leudal Nederweert Weert MLW 

JO/JMB Verblijf 2020 € 25.168 € 15.666 € 17.682 € 21.709 

 2019 € 24.302 € 16.919 € 17.348 € 20.994 

JO/JMB Ambulant 2020 € 9.206 € 8.120 € 8.955 € 9.076 

 2019 € 9.187 € 10.975 € 9.251 € 9.509 

 

In Leudal en Nederweert is in 2020 een daling van de kosten zien ten opzichte van 2019. Ook het 

totaal aantal jeugdigen daalt in beide gemeenten licht. In Weert stijgen de kosten in 2020 

licht,evenals het aantal jeugdigen.  

De gemiddelde kosten voor verblijf JO/JmB zijn voor de regio gestegen met 3%,ten opzichte van 

2019, waarbij er wel verschillen zijn per gemeente. De gemiddelde kosten voor ambulante zorg zijn 

in 2020 met 5% gedaald.  Ook hier zijn er verschillen per gemeente.  
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In onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling per kwartaal weergegeven, waarbij er een verdeling 

is gemaakt in verblijf en ambulant.  

 

 

De kosten 2020 blijven in Leudal tot en met het 3e kwartaal 2020 op het niveau van het 3e kwartaal 

2019. In het 4e kwartaal 2020 is er een stijging te zien van verblijf en ambulant.  

 

 
 

In 2020 is in Nederweert vanaf het 1e kwartaal 2020 sprake van een daling van vooral de ambulante 

zorg, aan het eind van 2020 is er een toename te zien van met name de verblijfskosten. 
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In Weert zijn de kosten van ambulante zorg in het 4e kwartaal van 2019 en het 1e kwartaal van 2020 

iets hoger, waarna ze vervolgens weer dalen. De verblijfskosten voor Weert zijn in 2019 gestegen 

door instroom van een aantal jeugdigen met een duurdere vorm van wonen, deze jeugdigen 

ontvangen ook in 2020 nog deze zorg, waardoor de verblijfskosten ongeveer op het niveau van 2019 

blijven. 

Voor de regio MLW bedragen de kosten voor verblijf in 2020 € 4.917.000, dit is een daling ten 

opzichte van 2019 met € 171.000. In Leudal een daling van € 209.000, Weert een daling van € 13.000 

en voor Nederweert is er een stijging van € 51.000. 

Voor de ambulante zorg bedragen de kosten voor de regio € 6.972.000, een daling van € 202.000 ten 

opzichte van 2019. Deze daling is vooral zichtbaar bij de gemeente Nederweert € 246.000, in Leudal 

is er sprake van een daling van € 2.000 en in Weert is een stijging te zien van € 46.000.  

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het aantal cliënten per kwartaal weergegeven. 

 

Het aantal cliënten is voor Leudal in het 4e kwartaal 2020 gelijk aan het aantal cliënten in het 1e 

kwartaal 2019 (265), met lichte schommelingen tussendoor.  

Dit geldt ook voor Nederweert, het aantal begin 2019 is gelijk aan het aantal eind 2020 (102). 

De dalende lijn die hier in 2019 werd ingezet, laat vanaf het 2e kwartaal 2020 een stijgende lijn zien. 

Voor Weert is het aantal gestabiliseerd op het niveau van halverwege 2019 (271). 
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Specificatie ingezette zorg is opgenomen in onderstaande tabellen: 

Leudal 2019 2020 

Producten/profielen* uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

 Dagbehandeling  € 468.633 73 € 406.081 58 

 Jeugdhulp ambulant  € 1.757.175 218 € 1.671.890 200 

 Jeugdhulp crisis  € 30.280 12 € 7.326 4 

 Profiel  € 754.024 134 € 928.088 151 

 Verblijf (excl. behandeling)  € 1.626.551 103 € 1.532.817 95 

 Verblijf (incl. behandeling)  € 1.451.979 35 € 1.336.294 24 

 Vervoerdiensten  € 29.414 53 € 24.543 50 

Totaal Leudal € 6.118.056 362 € 5.907.039 359 

 

Nederweert 2019 2020 

Producten/profielen* uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

 Dagbehandeling  €  268.539 19 € 112.162 20 

 Jeugdhulp ambulant  € 520.722 59 € 284.156 47 

 Jeugdhulp crisis  €  5.013 3 € 0 0 

 Persoonlijke verzorging  €  4.310 1 € 0 0 

 Profiel  € 386.817 65 € 548.005 79 

 Verblijf (excl. behandeling)  € 322.893 31 € 334.259 36 

 Verblijf (incl. behandeling)  € 252.360 5 € 292.365 5 

 Vervoerdiensten  € 10.848 16 € 5.750 18 

Totaal Nederweert €  1.771.502 119 € 1.576.696 128 

 

Weert 2019 2020 

Producten/profielen* Uitgaven aantallen Uitgaven aantallen 

 Dagbehandeling  € 692.008 75 € 521.224 68 

 Jeugdhulp ambulant  € 1.286.491 171 € 1.092.467 157 

 Jeugdhulp crisis  € 29.777 11 € 22.227 8 

 Persoonlijke verzorging  € 19.395 4 € 11.920 4 

 Profiel  € 880.967 162 € 1.305.960 203 

 Verblijf (excl. behandeling)  € 1.061.134 74 € 1.101.031 72 

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

 Vervoerdiensten  € 29.734 46 € 30.615 47 

Totaal Weert € 4.372.328 336 € 4.405.300 350 
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Detaillering profielen 

Leudal 2019 2020 
Profiel basis € 96.904 50 € 83.341 39 

Profiel aanvullend € 401.472 83 € 473.690 89 

Profiel intens € 255.648 37 € 371.057 43 

Totaal € 754.024 134 € 928.088 151 

 

Nederweert 2019 2020 
Profiel basis € 49.938 24 € 35.781 19 

Profiel aanvullend € 186.589 38 € 209.725 46 

Profiel intens € 150.289 22 € 302.499 31 

Totaal € 386.817 65 € 548.005 79 

 

Weert 2019 2020 
Profiel basis € 59.153 41 € 45.524 30 

Profiel aanvullend € 486.342 100 € 565.723 115 

Profiel intens € 335.473 51 € 694.713 84 

Totaal € 880.967 162 € 1.305.960 203 

 

Uit bovenstaande tabellen wordt zichtbaar dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de profielen, 

in 2020 40% van de totale ambulante zorg. Voor dit perceel geldt dat er ook nog steeds veel gebruik 

wordt gemaakt van producten omdat een profiel niet altijd passend is.   

 

Bevindingen: 

 De kosten voor de regio MLW zijn in 2020 met 3% gedaald ten opzichte van 2019.  

In Leudal en Nederweert zijn de kosten gedaald, in Weert zijn ze licht gestegen. 

 In de regio is een afname van de verblijfskosten te zien met 3% vergeleken met 2019. Deze 

daling is vooral te zien in Leudal, in Nederweert is er sprake van een stijging.  

 Ook voor de ambulante hulpverlening is er voor de regio een daling waarneembaar van 3% 

ten opzichte van 2019. Deze daling is vooral te zien in Nederweert, in Weert is er sprake van 

een lichte stijging. 

 Het aantal jeugdigen is binnen dit perceel behoorlijk constant. 

 De gemiddelde kosten zijn voor verblijfszorg licht gestegen, de gemiddelde kosten voor 

ambulante zorg zijn gedaald, waarbij er wel kleine verschillen tussen de gemeenten zijn. 

 De inzet van de profielen is in 2020 verder toegenomen naar 40% van de ambulante 

hulpverlening. Binnen dit perceel wordt er nog steeds een aanzienlijk deel van de zorg 

ingezet o.b.v. 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. 
 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Facturatie € 2.357.905 € 1.107.774 € 2.552.781 € 6.018.460 

Verplichting € 658.899 € 224.518 € 820.544 € 1.703.961 

Verwachte realisatie € 3.016.804 € 1.332.291 € 3.373.325 € 7.722.421 

 
 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 3.154.674 € 1.007.155 € 2.844.915 € 7.006.744 

 
 

Aantal jeugdigen Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 542 233 728 1.494 

2019 561 254 711 1.520 

 
 

Gemiddelde kosten 
op jaarbasis 

 Leudal Nederweert Weert MLW 

GGZ verblijf 2020 € 23.960 €38.370 € 5.128 € 17.117 

 2019 € 24.080 € 3.129 € 16.155 € 20.542 

GGZ ambulant 2020 € 9.206 € 5.326 € 4.860 € 5.177 

 2019 € 9.187 € 4.160 € 4.027 € 4.419 

Dyslexie 2020 € 2.023 € 1.742 €1.638 € 1.786 

 2019 € 1.914 € 1.918 € 1.697 € 1.814 
 

De kosten voor GGZ blijven in 2020 evenals in 2019 voor Nederweert en Weert verder stijgen, voor 

Leudal zijn deze t.o.v. 2019 gedaald. Het aantal jeugdigen is in Leudal en Nederweert gedaald, in 

Weert is er een lichte stijging.  

De gemiddelde kosten voor GGZ verblijfszorg geven bij zeer geringe aantallen een vertekend beeld, 

dit geldt voor Nederweert en Weert. Er is wel duidelijk een toename te zien in de gemiddelde kosten 

voor ambulante hulpverlening. Voor de regio een toename van 17%. 
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In onderstaande grafieken wordt de ontwikkeling van de uitgaven per kwartaal weergegeven, 

waarbij er een verdeling is gemaakt in verblijf en ambulante zorg.  

 

In Leudal is een afname van het onderdeel verblijf zichtbaar. De ambulante zorg blijft ongeveer op 

het niveau van eind 2019, met een lichte daling in het 4e kwartaal van 2020.  

 

In Nederweert blijven de uitgaven in 2020 verder stijgen. Er is een toename te zien bij de kosten 

voor verblijfszorg en ambulante hulpverlening.  

 

In Weert blijven net als in Nederweert de kosten in 2020 verder stijgen. 

De kosten voor verblijf blijven laag en dalen licht. De kosten voor ambulante zorg daarentegen 

blijven verder stijgen.  
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In 2020 blijven in de regio MLW de kosten voor GGZ verder stijgen.  

In alle gemeenten in de regio is een toename te zien van de ambulante zorg, voor verblijfszorg is dit 

per gemeente verschillend.  

 

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het aantal jeugdigen in zorg, per kwartaal 

weergegeven. 

 

In 2020 daalt het aantal cliënten, waarna het in het 4e kwartaal van 2020 weer toeneemt. Waarbij 

het aantal jeugdigen in het 4e kwartaal 2020 ongeveer gelijk is aan het niveau in het 2e kwartaal 

2019.  

 

  

€ -

€ 500.000 

€ 1.000.000 

€ 1.500.000 

€ 2.000.000 

€ 2.500.000 

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

Ontwikkeling uitgaven GGZ MLW

Ambulant Verblijf Totaal



 

23 
 

Tenslotte geven onderstaande tabellen per gemeente weer welke zorg is ingezet. 

Leudal 2019 
 

2020 
Product/profiel uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

Producten         

Dyslexie € 105.285 55 €  119.367 59 

Dagbehandeling € 169.488 14 € 158.394 16 

Jeugdhulp ambulant €  68.877 18 €  110.806 32 

Jeugdhulp crisis € 53.499 14 €  46.606 9 

Verblijf (incl. behandeling) € 465.087 8 €  182.139 5 

  
 

  
 

  

Profielen 
 

  
 

  

GGZ kort basis € 3.528 13 € 2.734 9 

GGZ kort aanvullend € 8.291 17 € 5.366 8 

GGZ kort intens € 31.319 36 € 25.799 34 

GGZ specialistisch basis € 142.942 98 € 134.367 79 

GGZ specialistisch aanvullend € 455.686 155 € 345.862 126 

GGZ specialistisch intens € 998.250 207 € 1.130.238 228 

GGZ specialistisch plus basis € 293.277 30 € 271.801 32 

GGZ specialistisch plus aanvullend € 290.676 17 € 424.279 24 

GGZ specialistisch plus intens € 68.469 3 € 59.046 2 

Totaal Leudal € 3.154.674 561 € 3.016.804 542 

 

 

Nederweert 2019  2020 
 

Product/profiel uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

Producten         

Dyslexie € 70.133 36 € 59.236 34 

Dagbehandeling € 29.258 4 € 75.478 5 

Jeugdhulp ambulant € 54.618 31 € 45.990 24 

Jeugdhulp crisis € 0 0 € 4.502 4 

Verblijf (incl. behandeling) € 6.258 1 € 191.226 3 

      

Profiel     

GGZ kort basis € 1.228 4 € 985 6 

GGZ kort aanvullend € 6.446 13 € 6.243 15 

GGZ kort intens € 22.453 34 € 32.090 37 

GGZ specialistisch basis € 54.316 33 € 43.985 24 

GGZ specialistisch aanvullend € 107.859 36 € 69.525 29 

GGZ specialistisch intens € 373.245 86 € 421.918 80 

GGZ specialistisch plus basis € 164.943 19 € 191.697 20 

GGZ specialistisch plus aanvullend € 117.467 6 € 177.960 9 

GGZ specialistisch plus intens € 0 0 € 11.457 1 

Totaal Nederweert € 1.007.155 254 € 1.332.291 233 
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Weert 2019 
 

2020   
Product/profiel uitgaven aantallen uitgaven aantallen 

Producten 
  

    

Dyslexie € 134.078 79 € 137.558 84 

Dagbehandeling € 128.830 16 € 239.272 23 

Jeugdhulp ambulant € 52.236 28 € 77.854 37 

Jeugdhulp crisis € 33.007 5 € 28.327 12 

Verblijf (incl. behandeling) € 123.519 7 € 54.376 6 

      

Profiel     

GGZ kort basis € 5.624 21 € 5.931 25 

GGZ kort aanvullend € 29.803 63 € 21.412 60 

GGZ kort intens € 77.789 110 € 88.660 117 

GGZ specialistisch basis € 195.794 116 € 152.269 82 

GGZ specialistisch aanvullend € 397.883 139 € 257.034 110 

GGZ specialistisch intens € 999.260 217 € 1.260.482 257 

GGZ specialistisch plus basis € 303.151 29 € 398.285 42 

GGZ specialistisch plus aanvullend € 363.941 20 € 590.467 35 

GGZ specialistisch plus intens 0 0 € 61.401 4 

Totaal Weert € 2.844.915 711 € 3.373.325 728 

 

 

Bevindingen: 

 De kosten zijn in 2020 voor Leudal gedaald ten opzichte van 2019 (-4%), voor Nederweert is 

een forse stijging te zien (+32%) en ook voor Weert stijgen de kosten sterk (+18%).  

 De kosten voor de regio MLW stijgen ten opzichte van 2019 met € 716.000. 

Deze stijging is vooral te zien in de specialistisch plus profielen (€ 585.000), de specialistische 

profielen (€ 90.000) en de dagbehandeling groep JGGZ (€ 146.000). Daarnaast dalen de 

kosten voor verblijfszorg met € 177.000.  

Er zijn wel verschillen tussen de gemeenten.  

 De kosten dalen in Leudal ten opzichte van 2019 met € 138.000.  

Dit wordt vooral veroorzaakt door minder kosten voor verblijf in 2020 (€ 283.000), 

daarentegen stijgen de specialistisch plus profielen (€ 102.000) en de kosten voor 

behandeling individueel (€ 42.000). 

 De kosten in Nederweert stijgen ten opzichte van 2019 met € 325.000. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van verblijfszorg (€ 185.000), maar ook de 

specialistisch plus profielen (€ 100.000) en dagbehandeling groep JGGZ (€ 46.000). 

 De kosten stijgen in Weert met € 528.000. 

Dit wordt ook vooral  veroorzaakt door een stijging in de specialistisch plus profielen  

(€ 383.000), specialistische profielen (€ 77.000) en daarnaast ook door dagbehandeling 

groep GGZ zwaar en midden (€ 110.000). In Weert daalt het aandeel verblijf in 2020 met  

€ 69.000. 

 De kosten voor dyslexie zijn voor de regio MLW in 2020 nagenoeg gelijk gebleven aan 2019. 

 Het totaal aantal kinderen is in de regio MLW met 2% gedaald van 1.520 in 2019 naar 1.494 

in 2020. Deze daling is te zien in Leudal en Nederweert, in Weert is een toename te zien. 

 De gemiddelde kosten voor ambulante GGZ zijn in de regio met 17% toegenomen, het aantal 

kinderen blijft nagenoeg gelijk, maar de inzet van zorg is zwaarder. 
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7.  Gecertificeerde Instellingen 
 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Toekenningen GI’ s 2020 € 683.825 € 213.156 € 568.686 € 1.465.667 

     

Subsidieverlening GI’ s € 600.006 € 271.414 € 563.351 € 1.434.771 

Facturatie GI’ s (LET en buiten contract) € 44.707 € 22.425 € 15.309 € 82.441 

Totaal jaarrealisatie GI’ s 2020 € 644.713 € 293.839 € 578.660 € 1.517.212 

     

     

Subsidie Crisisdienst Jeugd € 75.477 € 28.645 € 104.713 € 208.835 

Subsidie Veilig Thuis € 161.629 € 58.607 € 202.776 € 423.012 

Totaal € 881.818 € 381.091 € 886.149 € 2.149.059 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
     

Subsidie GI’ s € 557.562 € 160.230 € 513.315 € 1.231.107 

Facturatie GI’ s (LET en buiten contract) € 43.597 € 27.830 € 2.620 € 74.047 

Totaal realisatie GI’ s 2019 € 601.159 € 188.060 € 515.935 € 1.305.154 

     

Subsidie Crisisdienst Jeugd € 72.775 € 27.771 € 100.883 € 201.429 

Subsidie Veilig Thuis € 133.722 € 48.246 € 166.929 € 348.897 

Totaal € 807.656 € 264.077 € 783.747 € 1.855.480 

 

Aantal jeugdigen GI’s Leudal Nederweert Weert MLW 
2020 131 43 93 258 

2019 141 30 92 263 

 

Bovenstaande opstelling bestaat uit: 

 Subsidie GI’s: Subsidieverlening aan de drie gecertificeerde instellingen (GI’ s) in onze regio. 

De definitieve subsidieafrekening 2020 moet nog plaatsvinden. In de eerste regel van de 

tabel zijn de cijfers opgenomen van de maatregelen die in 2020 zijn toegekend. Dit is voor de 

regio ongeveer € 30.000 minder, hierbij zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten. 

 Facturatie GI’s: 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 alle gemeenten gefactureerd. Daarnaast is er in Nederweert en Weert sprake 

geweest van zeer intensieve zorg door de gecertificeerde instellingen die buiten de subsidie 

valt, zogenaamde LET zorg.  

 Subsidies aan de crisisdienst Jeugd en Veilig thuis.  

Voor Veilig Thuis dient nog een definitieve vaststelling 2020 plaats te vinden.  

 De cijfers 2019 zijn gebaseerd op de definitieve (subsidie)afrekeningen 2019. 
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Gedwongen kader 

Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en is een 

verantwoordelijkheid van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). 

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.  

 

 

Aantal jeugdigen met een 
hulpvraag 

Leudal Nederweert Weert MLW MLW 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

         

Jeugdreclassering (JR) 9 6 2 3 13 9 24 18 

ITB Harde kern4 0 1 2 1 4 3 6 5 

Samenloop Ots en JR 1 1 0 0 0 0 1 1 

Jeugdreclassering 10 7 3 3 15 10 28 20 

         

Ondertoezichtstelling 1 jaar (Ots) 39 34 11 24 40 40 90 96 

Ondertoezichtstelling 2 jaar ev 31 33 8 14 34 55 73 101 

Voogdij 75 72 10 10 14 14 98 91 

Jeugdbescherming 132 125 27 40 78 82 236 239 

         

Totaal* 141 131 30 43 93 92 263 258 

 

Het aantal jeugdigen met een hulpvraag voor jeugdreclassering neemt in 2020 af ten opzichte van 

2019 voor Leudal en Weert, in Nederweert blijft dit aantal gelijk. 

Het aantal jeugdigen met een hulpvraag voor jeugdbescherming is voor Nederweert en Weert 

toegenomen, voor Leudal neemt dit iets af. In alle gemeenten is een toename te zien van het aantal 

jeugdigen met een ondertoezichtstelling van 2 jaar en verder. Dit is vooral zichtbaar in Nederweert 

en Weert. Hierbij gaat het om jeugdigen op jaarbasis. 

Er zal nu verder worden ingezoomd op de ontwikkeling in de afgelopen twee jaar, om op die manier 

te kunnen zien of en wanneer verschuivingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt gedaan op basis 

van het aantal maatregelen in een kwartaal. Hierbij is gekeken naar de eenheden in het kwartaal die 

gelden voor de financiering, niet het aantal jeugdigen.  

  

                                                           
4 ITB-Harde Kern is een maatregel die door de rechtbank wordt opgelegd als een jongere meerdere ernstige delicten heeft gepleegd of al 
eerder met de politie in aanraking is geweest. In plaats van jeugddetentie krijgt de jongere begeleiding van een medewerker van de 
jeugdreclassering 
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In onderstaande grafieken worden de ontwikkelingen van de maatregelen5 weergegeven.  

In Leudal is er vanaf het 2e halfjaar 2019 een stijging te zien van het aantal ondertoezichtstellingen, 

vanaf het 2e halfjaar 2020 is er weer een daling te zien. 

In Nederweert is er vanaf 2020 een toename van het aantal ondertoezichtstellingen te zien, maar 

ook een afname van het aantal voogdijmaatregelen. 

 

In Weert is er in 2020 een toename van ondertoezichtstellingen van 2 jaar en verder zichtbaar en is 

er sprake van een daling van maatregelen jeugdreclassering. 

                                                           
5 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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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. 

 
2020 Leudal Nederweert Weert Totaal 

MLW 
 Adviezen en meldingen  202 86 363 651 

 Onderzoeken  3 1 0 4 

 

 
2019 Leudal Nederweert Weert Totaal 

MLW 
 Adviezen en meldingen  239 82 411 732 

 Onderzoeken  9 1 8 18 

 

 

 

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. 

2020 Leudal Nederweert Weert Totaal 
MLW 

 Meldingen  72 16 79 167 

 

2019 Leudal Nederweert Weert Totaal 
MLW 

 Meldingen  59 9 92 160 
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Voor de gemeente Leudal en Nederweert is in 2020 een behoorlijke stijging te zien ten opzichte van 

2019. In Weert neemt het af ten opzichte van 2019, een jaar waarin er in Weert een piek te zien 

was. 

 

Bevindingen: 

 Het aantal jeugdigen met een maatregel jeugdbescherming daalt in 2020 licht voor de regio 

ten opzichte van 2019. 

 De ontwikkeling van het aantal maatregelen gedurende de afgelopen twee jaar, laat voor 

alle gemeenten een toename van het aantal ondertoezichtstellingen zien. 

 Het aantal jeugdigen met maatregel jeugdreclassering laat een dalende lijn zien voor de 

regio. Hiervoor geldt dat deze daling vooral te zien is in Weert, voor Nederweert en Leudal 

zijn deze maatregelen redelijk stabiel; 

 de meldingen Veilig Thuis zijn voor de totale regio MLW in 2020 lager dan in 2019. In Leudal 

en Weert zijn ze gedaald, in Nederweert is het aantal meldingen licht gestegen. 

 de meldingen Crisisdienst Jeugd liggen voor de totale regio ongeveer op het niveau van 

2019, per gemeente zijn er wel verschillen: in Leudal en Nederweert een toename en in 

Weert een daling. 
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8. 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.  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. 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 2020 € 5.410 € 9.097 € 25.979 € 40.486 

Verplichting € 6.522 € 9.303 € 24.075 € 39.901 

Verwachte realisatie € 11.932 € 18.401 € 50.053 € 80.386 

     

Aantal jeugdigen* 21 27 80 128 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 15.645 € 20.230 € 52.931 € 88.806 

Aantal jeugdigen* 24 32 89 145 
* o.b.v. de indicaties 

 

Bevindingen 

- Voor alle gemeenten in MLW dalen de kosten in 2020 licht ten opzichte van 2019, evenals 

het aantal jeugdigen. 

 

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. 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 16.661 € 5.656 € 91.700 € 114.018 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 25.798 € 24.487 € 127.801 € 178.086 

 

Bevindingen 

- Voor alle gemeenten zijn de kosten in 2020 lager dan in 2019.  

- Voor Leudal is er in 2020 een daling te zien, in 2018 en 2019 waren deze kosten nog 

nagenoeg gelijk. 

- Voor Nederweert en Weert zijn de kosten van 2020 weer ongeveer op het niveau van 2018. 

In 2019 was een piek te zien. 
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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. 
 
De Jeugdzorg Plus is voor 2020 op schaalgrootte van Nederland Zuid-Oost (deels Noord-Brabant en 
Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden. 

 
20206 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 2020 € 179.265 € 119.574 € 148.322 € 447.161 

Aantal jeugdigen 2020 2 1 2 5 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 273.323 € 164.542 € 159.802 € 597.667 

Aantal jeugdigen  3 1 2 6 

 
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: 

 

 

Er zijn voor de Jeugdzorgplus regionale afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er een minimaal 

aantal bedden beschikbaar is. In de gerealiseerde kosten 2019 en 2020 zijn ook kosten opgenomen 

voor de bijbehorende zogenaamde onderproductie. In 2020 was dit voor de totale regio MLW  

€ 29.000, in 2019 was dit € 93.000. 

 

De afgelopen drie jaar zijn de kosten voor Jeugdzorg Plus redelijk stabiel gebleven. Het gaat hier om 

een zeer beperkt aantal jeugdigen met hoge kosten per dag.  

                                                           
6 De gegevens 2020 zijn gebaseerd op de voorlopige afrekening, 2019 op de definitieve afrekening 
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Bevindingen 

- Voor de gemeente Leudal en Nederweert dalen de kosten in 2020 ten opzichte van 2019, 
voor Weert stijgen ze licht. In de Jeugdzorg Plus zorgt één jeugdige voor hoge kosten en 
hiermee kunnen kosten sterk fluctueren. 
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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.  

 

Deze vorm van jeugdhulp kan een zeer grillig patroon vertonen en is daarmee ook zeer lastig te 

prognosticeren. 

 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie 2020 € 39.621 € 10.095 € 98.089 € 147.805 

Aantal jeugdigen 7 3 10 20 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 309.495 € 62.544 € 86.321 € 458.360 

Aantal jeugdigen  13 2 7 21 

 
Bevindingen:  

- voor Leudal zijn de uitgaven in 2020 aanzienlijk lager dan in 2019. In 2019 was er sprake van 
een jeugdige met een hele dure zorg, deze jongere is in 2019 uitgestroomd; 

- voor Nederweert zijn in 2020 de uitgaven veel lager dan in 2019. In 2019 hadden de kosten 
bijna volledig betrekking op één jeugdige, deze is ook uitgestroomd in 2019; 

- voor Weert zien we in dat de uitgaven in 2020 nagenoeg gelijk is aan 2019 
 

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. 

2020 Leudal Nederweert Weert MLW 
Toekenningen € 505.000 € 354.000 € 343.000 € 1.202.000 

Verwachte realisatie* € 401.000 € 260.000 € 283.000 € 944.000 

Aantal jeugdigen 71 23 46 139 

 

2019 Leudal Nederweert Weert MLW 
Realisatie € 443.000 € 195.000 € 364.000 € 1.002.000 

Aantal jeugdigen  73 22 48 143 
* O.b.v. prognose SVB 23 2 2021  

 
Bevindingen: 

- De totale kosten voor de regio dalen met € 58.000.  Er zijn wel per gemeente behoorlijke 
verschillen. In Leudal dalen de uitgaven met 9%, in Weert met 22%, maar in Nederweert 
stijgen de uitgaven met 33%.   

- De forse toename voor Nederweert wordt veroorzaakt door een paar jeugdigen met een 
grote  zorgvraag.   

- Het aantal jeugdigen blijft voor de regio en de individuele gemeenten nagenoeg gelijk. 



 

34 
 

13. Coronamaatregelen 2020 
 

Aanbieders hebben onder deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk geprobeerd 
ondersteuning aan cliënten door te zetten of alternatieve vormen van ondersteuning aan te bieden. 
Het Rijk en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben een zeer dringend beroep 
gedaan op gemeenten om aanbieders financiële zekerheid en ruimte te bieden, passend bij de 
wettelijke opdracht en maatschappelijke plicht van gemeenten om zorgcontinuïteit te waarborgen. 
In dat kader is vanuit het Rijk en de VNG een aantal afspraken uitgewerkt.  
 
In de regio MLW zijn er afspraken gemaakt over het toekennen van garantieomzetten en 
meerkosten in 2020. 
 
Garantieomzetten: 
 
De garantieomzetten zijn bedoeld om continuïteit van financiering bij de aanbieder te waarborgen. 
Het betreft een compensatie van omzetderving, wanneer in geval van vraaguitval de aanbieder 
minder zorg leverde en dus minder kon factureren.  
 
Als een aanbieder aanspraak wilde maken op een garantieomzet jeugdhulp over de maanden april 
tot en met juni, is de hoogte van de garantieomzet voor die aanbieder bepaald op basis van 
ervaringscijfers. Dit was een omzet zonder dat er gefactureerd zou zijn. Als een aanbieder wel zorg 
had geleverd en gefactureerd is de garantieomzet hiermee verminderd. 
Aan het einde van het jaar heeft er een definitieve berekening plaatsgevonden en is er voor de 
aanbieders die uiteindelijk nog in aanmerking kwamen voor een garantieomzet, een overeenkomst 
opgesteld (een zogenaamde overeenkomst finale kwijting). 
 
Er volgt nu een overzicht van de overeengekomen aanvulling tot de garantieomzetten: 

Gemeente Bedrag Aantal aanbieders 

Leudal € 95.917 10 

Nederweert € 45.784 4 

Weert € 49.374 7 

Totale regio MLW € 191.076 13 

 
In totaal hebben in onze regio 13 aanbieders een garantieomzet van een of meerdere gemeenten 
ontvangen. In totaal betreft dit een bedrag van € 191.076. 
 
Het is niet mogelijk om een exacte link te leggen met het perceel waarop deze garantieomzet 
betrekking heeft. Voor Weert en Nederweert zijn het aanbieders die voornamelijk zorg leveren 
binnen het perceel JO/JmB. Voor Leudal is er ook een gedeelte dat betrekking heeft op aanbieders 
GGZ. 
 
Meerkosten: 
 
Meerkosten betreffen kosten die aanbieders maken om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. 
Hierbij valt te denken aan beschermingsmiddelen, aanpassingen aan ruimtes om de 1,5 meter te 
kunnen waarborgen et cetera. 
 
Aan de hand van een vastgestelde beleidslijn zijn de aanvragen die zijn ingediend voor vergoeding 
van meerkosten beoordeeld en toegekend middels een besluit van de colleges op 30 maart 2021.  
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Er volgt nu een overzicht van de overeengekomen vergoedingen meerkosten 
Gemeente Bedrag Aantal aanbieders 

Leudal € 15.720 4 

Nederweert € 4.703 4 

Weert € 13.706 4 

Totale regio MLW € 34.129 4 

 
 


