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Geachte heer. mevrouw. 

In het najaar 2017 bent u op dc hoogte gebracht van tekorten in dc jcugdhulp. 
liet bedrag dat toen in beeld was. was 14 miljoen regionaal. 

In oktober 201 7 is naar aanleiding van de prognose een stuurgroep ingesteld 
met een taskforce om namens het DB P G & / extra te sturen op de financiën 
\ an de Jcugdhulp. dc informalievoor/iening Jcugdhulp te \erbeleren en in
zicht te krijgen in de mogelijkheden om de uitgaven te kunnen bijsturen. 
Op basis van alle beschikbare informatie bij gemeenten en Jeugdhulpaanbie-
ders zijn verschillende scenario's uitgewerkt, die inzicht ge\en in de progno
ses o\er 2017 voor de gehele regio. Dit heelt een nieuvse bandbreedte opge
leverd tussen de 13 - 22.5 miljoen tekort in de regio. Deze bandbreedte is 
groter, omdat er verschillende anaKses mogelijk zijn die een andere uitkomst 
opleveren. Dat er zich een tekort voordoet, is overeenkomstig de landelijke 
context. Dit is ook zichtbaar bij andere gemeenten: 50% heeft over 2017 een 
tekort en 75% heeft wachtlijsten. Van alle gemeenten verwacht 86% ook over 
het lopende Jaar een tekort. 

lien eerste verklaring voor het tekort is de stijging van het aantal verwijzingen 
naar Jcugdhulp sinds de transitie (gemiddelde stijging van 1500 toewijzingen 
per maand in de regio), met name naar ambulante Jcugdhulp en dagbesteding 
dagbehandeling. Dit wordt aangeduid met de term 'Deense boeggolf. Overi
gens is er niet een eenduidig beeld en zijn er verschillen per gemeente. Het 
gaal hier om een regionaal probleem, waarbij we in 2017 nog volledig soli
dair zijn. 
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Het college vindt de financiële ontwikkeling zeer zorgelijk. Gezien de hoogte 
van de tekorten en de bandbreedte van dit tekort, wordt de regionale taskforce 
uitgebreid om dit nader te onderzoeken. De Taskforce heeft de komende vijf 
weken nodig om dit duidelijk te krijgen. 

Vanaf maart worden regiobijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd, zo
dat u geïnformeerd wordt over de genomen en te nemen maatregelen. Tevens 
willen we in deze bijeenkomsten nader ingaan op de cijfers per gemeente. 
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