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Samenvatting en bevindingen 
 

De jaarrapportage Jeugdzorg laat de stand van zaken zien van de uitvoering Jeugdzorg over het jaar 2019. 

In deze samenvatting wordt gerapporteerd over de stand van zaken van kosten, cliënten, trajecten en 

wachtlijsten. De bronnen die zijn gebruikt, staan beschreven in bijlage 1. In de hoofdstukken wordt per 

onderdeel jeugdhulp nader ingegaan op de cijfers over het jaar 2019.    

 

NB: alle cijfers betreffende Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JBJR), het Centrum jeugd en Gezin 

(CJG), Veilig Thuis en de Crisis Dienst Jeugd zijn voorlopige cijfers. Deze subsidies zijn ten tijde van het 

schrijven van deze rapportage nog niet vastgesteld. 

 
 

 
 Echt-Susteren   Maasgouw   Roerdalen   Roermond   Totaal  

 Persoonlijke verzorging jeugd  € 6.615 € 9.536 € 1.530 € 11.295 € 28.976 

 Begeleiding jeugd  € 1.325.801 € 679.341 € 668.817 € 3.109.954 € 5.783.913 

 Behandeling jeugd  € 2.098.743 € 1.547.681 € 1.765.436 € 5.334.447 € 10.746.307 

 Verblijf met begeleiding (incl 
beschermd wonen)  

€ 639.108 € 432.246 € 515.394 € 1.556.688 € 3.143.436 

 Verblijf met behandeling  € 508.787 € 432.893 € 694.438 € 2.184.706 € 3.820.824 

 Logeren  € 85.450 € 11.820 € 69.153 € 134.960 € 301.383 

 Vervoer  € 111.679 € 65.650 € 52.048 € 178.631 € 408.008 

 Overige jeugdhulp  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

 Dyslexie  € 88.776 € 57.006 € 67.587 € 194.209 € 407.578 

 Crisis  € 62.475 € 52.353 € 33.736 € 98.619 € 247.183 

 ADHD  € 292 € 5.061 € 6.212 € 16.549 € 28.114 

 JBJR  € 533.595 € 211.476 € 297.132 € 1.198.577 € 2.240.780 

 Veilig thuis  € 114.348 € 74.212 € 68.152 € 257.678 € 514.390 

 Crisis Dienst Jeugd  € 67.683 € 45.251 € 40.268 € 142.432 € 295.634 

 JeugdzorgPlus   € 146.866   € 87.167   € 263.804   € 604.389   € 1.102.226  

 LTA  € 266.424 € 381.371 € 123.987 € 442.442 € 1.214.224 

 Totaal PGB  € 233.113 € 112.074 € 172.131 € 250.775 € 768.093 

 Centrum Jeugd en Gezin  € 1.119.816 € 794.929 € 682.590 € 2.539.788 € 5.137.123 

 Pilot JIM/BOT/hoog spec  € 93.892 € 83.943 € 29.477 € 207.078 € 414.390 

 Verplichtingen  € 4.800 € 0 € 8.100 € 0 € 12.900 

  
    

  

 Totale Lasten 2019   € 7.508.263   € 5.084.010   € 5.559.992   € 18.463.217   € 36.615.482  

Overzicht 1: Jaarlijkse kosten jeugdzorg 2019 

 
Ontwikkeling percelen 

 

Tussen de jaren 2017 en 2018 heeft een beleidsmatige wijziging plaatsgevonden in de jeugdzorg producten 

en daarmee samenhangende percelen. In onderstaande tabel zijn de gegevens 2017 omgezet naar de 

‘nieuwe percelen’ met een betrouwbaarheid van 90%.  

NB: de kleinere percelen zijn in onderstaand samengevoegd tot het perceel overig omwille van de weergave. 
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Overzicht 2: Procentuele ontwikkeling percelen jeugdzorg 

 

Overzicht ontwikkeling kosten Midden Limburg 

 

Sinds 2015 zijn de kosten voor de regio Midden Limburg gestegen met 31%. De lokale uitvoeringskosten 

van gemeenten zijn hier niet in meegenomen. 

 
 

 
Overzicht 3: Ontwikkeling jeugdzorgkosten 2015-2019  MLO 

 

  

+8,70% -
11,62% 
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De ontwikkeling van kosten per gemeente is in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt.  

 

 
Overzicht 4: Ontwikkeling jeugdzorgkosten 2015-2019 per gemeente 

 
Aantal Jeugdigen 

Onderstaande grafiek laat het aantal jeugdigen in totaal zien per gemeente over de periode 2017-2019.  

Overzicht 5: Aantal jeugdigen 2017-2019 per gemeente (jeugdzorgplus en PGB zijn niet in dit totaal overzicht meegegenomen) 
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0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Aantal jeugdigen zorg in natura 

 Echt - Susteren

 Maasgouw

 Roerdalen

 Roermond



Jeugdrapportage 2019 MLO 2.0.docx    Steffie Mooren 

6 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke Jeugdigen in jeugdhulp per 

perceel in 2017/2018/2019.  

Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op meerdere percelen kan voorkomen.  

 

Aantallen jeugdigen perceel 2017* 2018 2019 

ADHD 81 95 63 

Begeleiding jeugd 1147 901 864 

Behandeling jeugd 1560 1895 2067 

Crisis 78 64 69 

Dyslexie NTB 182 190 

JBJR 636 435 398 

Logeren 0 103 102 

Jeugdzorgplus 20 18 23 

LTA 47 33 45 

Persoonlijke verzorging jeugd 9 10 9 

PGB 338 77 143 

Pilot 0 25 86 

Verblijf met begeleiding 183 217 220 

Verblijf met behandeling 115 84 77 

Vervoer NB 258 252 

Overzicht 6: Aantal jeugdigen 2017-2019 per perceel 

 

*De wijziging van de percelen tussen 2017 en 2018 heeft ook invloed op de weergave van de aantallen jeugdigen per perceel. De 

gegevens van 2017 zijn met een 90% betrouwbaarheid weergegeven. Vanaf 2018 wordt er gewerkt met toekenningen binnen het 

berichtenverkeer waardoor de cijfers vanaf 2018 zeer betrouwbaar zijn. 

 

Algemene bevindingen 2019 
De jeugdzorgkosten zijn in 2019 fors gestegen ten opzichte van de jeugdzorgkosten 2018. Een 
kostenstijging kan verschillende oorzaken hebben: 
 
1. Stijging van de tarieven (o.a. door de jaarlijkse indexering). 
2. Stijging van het aantal jeugdigen in zorg (hogere instroom). 
3. Verzwaring van zorg (inzet van zwaardere jeugdzorg per jeugdige of het inzetten van meer eenheden 

(etmalen, uren, dagdelen) per jeugdige. 
 
Naast de jaarlijkse indexering van de tarieven wordt de kostenstijging 2019 voornamelijk veroorzaakt door 
de inzet van zwaardere zorgvormen bij jeugdigen. De gemiddelde kosten per jeugdige stijgen procentueel 
fors. Er is een verschuiving van lichtere zorgproducten naar zwaardere zorgproducten. Daarnaast worden er 
in 2019 gemiddeld meer eenheden (uren/etmalen/dagdelen) per jeugdige ingezet (+4,3%)  In navolgende 
paragrafen is per perceel weergegeven wat exact de impact is.  
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Inleiding 
 

In deze jaarrapportage wordt de gerealiseerde jeugdhulp 2019 gepresenteerd. Alle MLO gemeenten 

ontvangen maandelijks een detailrapportage waarbij alle gegevens op verschillende manieren aan hen 

beschikbaar gesteld worden. Deze jaarrapportage is een samenvatting op hoofdlijnen. 

 

De realisatiecijfers voor 2018 én 2019 zijn gebaseerd op alle betaalde en openstaande facturen over 2019 

zoals die bekend waren op 16-03-2020.  

 

Er zijn met ingang 2018 enkele grote wijzigingen geweest in de tot dan toe bekende percelen. 

1. Vanaf 2018 zijn er nieuwe producten hiermee kon de oude perceelsindeling niet meer gehandhaafd 

worden en zijn de percelen veranderd.  

2. Voor 2018 was er voor buiten contractplaatsingen een apart perceel. Dit perceel is vanaf 2018 

vervallen. Er vinden nog steeds buiten contractplaatsingen plaats echter worden deze aan het 

inhoudelijk passende perceel gekoppeld. (BV een buiten contractplaatsing voor individuele 

begeleiding wordt gerapporteerd binnen het perceel ‘Begeleiding Jeugd’). 

3. Dyslexie kosten van voor 2018 kunnen niet juist weergegeven worden, deze kosten werden destijds 

op verschillende manieren gefactureerd. Vanaf 2018 is hier door de nieuwe perceel indeling meer 

inzicht in gekomen. 

4. Het perceel vervoer bevatte tot en met 2017 alleen de kosten GGZ zittend vervoer. Vanaf 2018 zijn 

de vervoerskosten naar de dagbesteding als apart product ingekocht. Deze kosten zaten vóór 2018 

voornamelijk in het perceel ‘jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking’. 

5. Logeren is vanaf 2018 een nieuw product (en perceel). 

6. Tot en met 2017 werden de cijfers ADHD voornamelijk via zorgaanbieders aangeleverd, deze zijn 

vanaf 2018 beschikbaar én betrouwbaar via het berichtenverkeer. 

 

In voorgaande rapportages werden ook detailcijfers van het Centrum Jeugd en Gezin verwerkt. Zij stellen 

een eigen rapportage beschikbaar, deze worden hier niet meer in meegenomen. 
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1. Begeleiding Jeugd 
 

Dit perceel bevat alle producten rondom individuele begeleiding van jeugdigen of groepsbegeleiding van 

jeugdigen. Deze producten bevatten zowel de lichte als de zwaardere begeleiding van jeugdigen.  

 
Overzicht 7: Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel begeleiding Jeugd 2017-2019 per gemeente 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  €    5.257.182   €    5.783.913  10% 

Aantal jeugdigen per jaar 901 864 -4% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €            5.699   €            6.694  17% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige* 78 81 4% 

Overzicht 8:  Vergelijking Begeleiding Jeugd 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige is om(gerekend) naar uren. 

 

Onderstaande tabellen laten achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie 

én een indeling naar ‘licht’, ‘midden’ en ‘zwaar’ zien voor het perceel begeleiding jeugd.  

Aantal jeugdigen in zorg* 
Echt-

Susteren 
Maasgouw Roerdalen Roermond 

Eindtotaal 
2019 

Eindtotaal 
2018 

0 –  3 jaar 22 13 13 49 97 62 

4 – 12 jaar 123 68 58 230 479 484 

13 – 17 jaar 70 35 33 138 276 292 

 18 + 3 2 2 9 16 78 

Totaal  218 118 106 426 868 916 

Overzicht 9:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel Begeleiding Jeugd 2019 in leeftijdscategorieën 

*Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel kan licht afwijken met overzicht 8, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen gemeenten wordt 

deze hier dubbel weergegeven. 
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2018 2019 Procentueel 

Licht €                603.239 €               393.365 -35% 

Midden €            1.878.927 €           2.534.138 35% 

Zwaar €            2.775.016 €           2.856.407 3% 

Totaal €            5.257.182 €           5.783.911 10% 

Overzicht10:  Jeugdzorg binnen het perceel Begeleiding Jeugd 2019 ingedeeld in licht, midden en zware jeugdzorg. 

 

Bevindingen 2019 

 De totale kosten van dit perceel zijn in 2019 met 10% gestegen t.o.v. 2018.  

 Het aantal jeugdigen is gedaald met 4%.  

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn gestegen (17%).  

 Het aantal ingezette eenheden per jeugdige is minimaal gestegen,  

 

Bovenstaand betekent dat de kostenstijging naast de indexering van de tarieven met name veroorzaakt 

wordt door de toename van midden en zware jeugdzorg (zie overzicht 10). 
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2. Behandeling Jeugd 
 

Dit perceel omvat alle producten rondom de behandeling en diagnostiek van jeugdigen binnen de producten 

behandeling individueel en behandeling groep. 

Overzicht11:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel behandeling Jeugd 2017-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  €      9.378.339   €    10.746.307  15% 

Aantal jeugdigen per jaar 1895 2067 9% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €              4.949   €               5.199  5% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige* 44 48 9% 

Overzicht 12:  Vergelijking Behandeling Jeugd 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige is om(gerekend) naar uren. 

 

 

Onderstaande tabellen laten achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie 
én een indeling naar ‘licht’, ‘midden’ en ‘zwaar’ zien. 

 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond 
Eindtotaal 

2019 
Eindtotaal 

2018 

0-3 28 15 21 67 131 65 

4-12 272 204 188 504 1168 972 

13-17 177 124 124 367 792 747 

18 + 3 
  

2 5 130 

Eindtotaal 480 343 333 940 2096 1914 

Overzicht 13:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel Behandeling Jeugd 2019 in leeftijdscategorieën 

*Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 12, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 

 

 

2018 2019 Procentueel 

Licht  €            1.088.977   €           1.046.541  -4% 

Midden  €            1.391.195   €           1.781.224  28% 
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Zwaar  €            6.898.167   €           7.918.542  15% 

Totaal  €            9.378.339   €         10.746.307  15% 

Overzicht14:  Jeugdzorg binnen het perceel Behandeling Jeugd 2019 ingedeeld in licht, midden en zware jeugdzorg. 

 

Bevindingen 2019 

 De totale kosten van dit perceel in 2019 gestegen met 15% t.o.v. 2018. 

 Toename van het aantal jeugdigen: Tussen 2017 en 2018 heeft er een conversie van oude naar nieuwe 

producten plaatsgevonden. Gedurende 2018 bleek dat enkele cliënten toch het product behandeling 

jeugd ontvingen i.p.v. begeleiding jeugd. Hierdoor heeft er gedurende de tweede helft van 2018 een 

verschuiving plaatsgevonden van een groep cliënten van het perceel begeleiding jeugd naar het perceel 

behandeling jeugd. 

 Toename van de gemiddelde kosten per cliënt. Dit is deels toe te rekenen aan de verzwaring van zorg 

maar met name aan de stijging van het gemiddelde aantal eenheden per jeugdige.  

 

Bovenstaand betekent dat de kostenstijging naast de indexering van de tarieven met name veroorzaakt 

wordt door de toename van het aantal eenheden per jeugdige. Met andere woorden; er zijn in 2019 meer 

uren jeugdzorg per jeugdige ingezet dan in 2018. 
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3. Verblijf met begeleiding 
Dit perceel omvat alle intramurale producten waarbij jeugdigen naast hun verblijf ook een begeleidingstraject 
volgen. 
 

 
Overzicht15:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel Verblijf met Begeleiding 2017-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  € 2.684.544   € 3.143.436  17% 

Aantal jeugdigen per jaar 217 220 1% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  € 12.371   € 14.288  15% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige* 18 21 20% 

Overzicht 16:  Vergelijking Verblijf met Begeleiding 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige is om(gerekend) naar etmalen. 

 

Onderstaande tabellen laten achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie 

én een indeling naar ‘licht’, ‘midden’ en ‘zwaar’ zien. 

 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond Eindtotaal 2019 Eindtotaal 2018 

0-3 6 4 8 9 27 20 

4-12 20 13 20 43 96 98 

13-17 22 10 8 50 90 74 

18 + 3 
 

2 9 14 32 

Eindtotaal 51 27 38 111 227 224 

Overzicht 17:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel Verblijf met Begeleiding 2019 in leeftijdscategorieën 

* Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 16, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 

 

 
2018 2019 Procentueel 

Licht (o.a. pleegzorg)  €            1.570.223   €           1.925.858  23% 

Midden  €                236.283   €               286.219  21% 

Zwaar  €                878.038   €               931.359  6% 

Totaal  €            2.684.544   €           3.143.436  17% 

Overzicht 18:  Jeugdzorg binnen het perceel verblijf met Begeleiding 2019 ingedeeld in licht, midden en zware jeugdzorg. 



Jeugdrapportage 2019 MLO 2.0.docx    Steffie Mooren 

13 

 
Bevindingen 2019 

 De totale kosten van dit perceel zijn in 2019 zijn gestegen met 17% t.o.v. 2018.  

 Het aantal jeugdigen is gestegen met 1%.  

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn gestegen (15%).  

 Het aantal ingezette eenheden per jeugdige is gestegen met 20%,  

 

Bovenstaand betekent dat de kostenstijging naast de indexering van de tarieven met name veroorzaakt 

wordt door de toename het aantal etmalen per jeugdigen. Met andere woorden; in 2019 bleven jeugdigen 

binnen dit perceel gemiddeld 3 etmalen langer in verblijf dan in 2018. 
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4. Verblijf met behandeling 
Dit perceel omvat alle intramurale producten waarbij jeugdigen naast hun verblijf ook een 
behandelingstraject volgen. 
 

 
Overzicht 19:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel Verblijf met Behandeling 2017-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  € 3.674.219   € 3.820.824  4% 

Aantal jeugdigen per jaar 84 77 -8% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  € 43.741   € 49.621  13% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige* 42 53 26% 

Overzicht 20:  Vergelijking Verblijf met Behandeling 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige is om(gerekend) naar etmalen. 

 

Onderstaande tabellen laten achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie 

én een indeling naar ‘licht’, ‘midden’ en ‘zwaar’ zien. 

 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond Eindtotaal 2019 Eindtotaal 2018 

0-3 0 0 0 1 1 1 

4-12 6 0 4 15 25 14 

13-17 6 10 9 27 52 52 

18 + 0 0 0 0 0 17 

Eindtotaal 12 10 13 43 78 84 

Overzicht 21:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel Verblijf met Behandeling 2019 in leeftijdscategorieën 

* Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 20, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 

 

 
2018 2019 Procentueel 

Licht  €                177.446   €               154.253  -13% 

Midden  €            1.834.926   €           2.067.654  13% 

Zwaar  €            1.661.847   €           1.598.917  -4% 

Totaal  €            3.674.219   €           3.820.823  4% 

Overzicht 22:  Jeugdzorg binnen het perceel verblijf met behandeling 2019 ingedeeld in licht, midden en zware jeugdzorg. 



Jeugdrapportage 2019 MLO 2.0.docx    Steffie Mooren 

15 

 
Bevindingen 2019 

 De totale kosten van dit perceel zijn in 2019 zijn gestegen met 4% t.o.v. 2018.  

 Het aantal jeugdigen is gedaald met 8%.  

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn gestegen (13%).  

 Het aantal ingezette eenheden per jeugdige is gestegen met 26%,  

 

Bovenstaand betekent dat de kostenstijging naast de indexering van de tarieven met name veroorzaakt 

wordt door de toename het aantal etmalen per jeugdigen. Met andere woorden; in 2019 bleven jeugdigen 

binnen dit perceel gemiddeld 11 etmalen langer in verblijf dan in 2018. 
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5. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in 
ziekenhuizen 

 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ADHD- en Psychiatrische Jeugdhulp 

door kinderartsen en rapportage.  

 

De declaratie van ADHD vindt tot en met 2017 plaats op basis van Diagnose Behandel Combinaties 

(DBC’s). De in 2015 geopende DBC’s komen voor rekening van de zorgverzekeraars en de vanaf 2016 

geopende DBC’s komen voor rekening van de gemeenten. De gegevens werden verzameld middels een 

uitvraag bij de aanbieders. Vanaf 2018 wordt ADHD niet meer via DBC’s afgerekend maar via maandelijkse 

facturatie in het berichtenverkeer. 

 

Overzicht 23:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel ADHD 2017-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  €  44.345   €  28.114  -37% 

Aantal jeugdigen per jaar 95 63 -34% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €        467   €        446  -4% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige 1 1 0% 

Overzicht 24:  Vergelijking ADHD 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige zijn bij ADHD stuks en laten daarom geen verschil zien. 

 

Onderstaande tabel laat het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie zien. 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond 
Eindtotaal 

2019 
Eindtotaal 

2018 

0-3 
 

1 1 
 

2 1 

4-12 2 8 8 21 39 42 

13-17 2 4 5 11 22 48 

Eindtotaal 4 13 14 32 63 91 

Overzicht 25:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel ADHD 2019 in leeftijdscategorieën 

* Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 24, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 
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Bevindingen 2019 

 De kosten voor ADHD zijn fors gedaald met 37%. 

 Het aantal jeugdigen is gedaald met 34%. 

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

 

De afname van de jeugdzorg kosten 2019 t.o.v. 2018 voor ADHD wordt verklaard door de daling van het 

aantal jeugdigen in 2019. 
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6. Crisis 
Onder Crisis verstaan we een acute ernstige verstoring van het alledaagse functioneren van het kind of het 
gezin. Door de ontregeling die plaatsvindt, schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën tekort.  

Overzicht 26:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel Crisis 2017-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  € 257.110   € 247.183  -4% 

Aantal jeugdigen per jaar 64 69 8% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €      4.017   €      3.582  -11% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige 7 4 -38% 

Overzicht 27:  Vergelijking Crisis 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige zijn bij Crisis zijn weergegeven in etmalen. 

 

Onderstaande tabel laat het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie zien. 

Aantal jeugdigen in zorg Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond 
Eindtotaal 

2019 
Eindtotaal 

2018 

0-3 1 
  

4 5 3 

4-12 5 2 1 11 19 8 

13-17 8 9 5 23 45 43 

18 + 0 0 0 0 0 10 

Eindtotaal 14 11 6 38 69 64 

Overzicht 28:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel Crisis 2019 in leeftijdscategorieën 

 

Bevindingen 2019 

 De kosten voor Crisis zijn gedaald met 4%. 

 Het aantal jeugdigen is gestegen met 8%. 

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn gedaald met 11%.  

 Het gemiddeld aantal etmalen per jeugdige in crisiszorg is gedaald met 38%. 

 

De afname van de jeugdzorg kosten 2019 t.o.v. 2018 voor Crisis wordt verklaard door de daling van het 

aantal eenheden per jeugdige in 2019. Met andere woorden; gemiddeld verbleef in 2019 een jeugdige 3 

etmalen minder in crisiszorg dan in 2018. 
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7. Dyslexie 
Het perceel dyslexie bestaat uit twee producten: Dyslexie Diagnostiek en Dyslexie Behandeling. 

1. Het diagnostisch proces heeft als doel te komen tot een oordeel of een kind ernstige enkelvoudige 

dyslexie heeft.  

2. Het doel van een dyslexiebehandeling is het behalen van een voldoende niveau van technisch lezen 

en spellen uitgedrukt in gangbare eisen en criteria passend bij de leeftijd, schoolniveau en/ of  

beroepsperspectief van de jeugdige en een voor de jeugdige acceptabel niveau van 

zelfredzaamheid.  

 

 
Overzicht 29:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel Dyslexie 2017-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  € 399.723   € 407.578  2% 

Aantal jeugdigen per jaar 182 190 4% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €      2.196   €      2.145  -2% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige* 1 1 0% 

Overzicht 30:  Vergelijking Dyslexie 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige worden in stuks weergegeven. Dyslexie behandeling is een tweejarig traject . 

 

Onderstaande tabel laat het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie zien. 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond 
Eindtotaal 

2019 
Eindtotaal 

2018 

4-12 46 24 25 92 187 166 

13-17 1 1 2 0 4 16 

Eindtotaal 47 25 27 92 191 182 

Overzicht 31:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel Dyslexie 2019 in leeftijdscategorieën 

* Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 30, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 

 

Bevindingen 2019 

 De kosten voor Dyslexie zijn gestegen met 2%. 

 Het aantal jeugdigen is gestegen met 4%. 

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn met 2% gedaald.  

 

Door de hogere instroom zijn de kosten licht gestegen in 2019. 

2017 2018 2019

Echt - Susteren € 120.388  € 105.806  € 88.776  

Maasgouw € 68.895  € 52.483  € 57.006  

Roerdalen € 52.482  € 42.955  € 67.587  

Roermond € 229.320  € 198.479  € 194.209  

 € -    

 € 50.000  

 € 100.000  

 € 150.000  

 € 200.000  

 € 250.000  

Trendlijn Dyslexie 
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Maasgouw

Roerdalen

Roermond



Jeugdrapportage 2019 MLO 2.0.docx    Steffie Mooren 

20 

8. Logeren 
Logeren is een nieuw product sinds 2018. Logeren is een vorm van verblijf die is gericht op ontlasting van de 

ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De 

jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt.  

 

 
Overzicht 32:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel Logeren 2018-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  € 290.265   € 301.383  4% 

Aantal jeugdigen per jaar 103 102 -1% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €      2.818   €      2.955  5% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige* 3,6 3,3 -9% 

Overzicht 33:  Vergelijking Logeren 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige zijn bij Logeren zijn weergegeven in etmalen. 

 

Onderstaande tabellen laten achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie 

én een indeling naar ‘licht/midden’ en ‘zwaar’ zien. 

 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond 
Eindtotaal 

2019 
Eindtotaal 

2018 

0-3 0 0 1 1 2 1 

4-12 28 2 10 32 72 68 

13-17 10 4 6 10 30 32 

18 + 0 0 0 0 0 4 

Eindtotaal 38 6 17 43 104 105 

Overzicht 34:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel Logeren 2019 in leeftijdscategorieën 

* Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 33, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 

 

 
2018 2019 Procentueel 

Licht /midden  €                122.970   €               130.280  6% 

Zwaar  €                167.065   €               171.103  2% 

Eindtotaal  €                290.035   €               301.383  4% 

Overzicht 35:  Jeugdzorg binnen het perceel Logeren 2019 ingedeeld in licht/midden en zware jeugdzorg. 
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Bevindingen 2019 

 De kosten voor Logeren zijn gestegen met 4%. 

 Het aantal jeugdigen is nagenoeg gelijk gebleven 

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn gestegen met 5% 

 Het aantal eenheden per jeugdige is gedaald met 9%  

 

De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door de indexering van de tarieven.  
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9. Diensten Gecertificeerde Instellingen 
 

9.1 Perceel Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JBJR) 

Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.  

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige 

ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. 

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld 

zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens 

schoolverzuim kan jeugdreclassering ook toegepast worden. 

 

Sinds 2019 loopt de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering via een subsidiebeschikking. Een van de 

randvoorwaarden bij deze subsidiebeschikking is het handhaven van het berichtenverkeer gedurende 2019. 

De informatie in onderstaande tabellen is gebaseerd op deze informatie en is een voorlopige afrekening. Er 

zouden nog minimale verschillen kunnen ontstaan tussen onderstaande tabellen en de definitieve 

subsidievaststellingen. 

Overzicht 36:  Ontwikkeling jeugdzorgkosten van het perceel jeugdbescherming/Jeugdreclassering 2017-2019 per gemeente. 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  €   2.265.408   €   2.240.780  -1% 

Aantal jeugdigen per jaar 435 398 -9% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €           5.208   €           5.630  8% 

Overzicht 37:  Vergelijking JBJR 2019 met het jaar 2018 

De gemiddelde eenheden per jeugdige ontbreken in bovenstaande tabel; deze kan niet vergeleken worden 

met 2018, toen waren er nog stuksprijzen per maand, in 2019 is overgestapt naar een vergoeding per 

etmaal. 

 

Onderstaande tabel laat het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie zien. 

 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond 
Eindtotaal 

2019 
Eindtotaal 

2018 

0-3 10 5 8 33 56 39 

4-12 40 24 25 92 181 183 

13-17 37 17 13 74 141 143 

18+ 3 2 5 18 28 81 

Eindtotaal 90 48 51 217 406 446 
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Overzicht 38:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel JBJR 2019 in leeftijdscategorieën 

* Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 37, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 

 
9.2 Perceel Crisisdienst Jeugd (CDJ) 

Crisisdienst Jeugd (voorheen SEH) wordt verleend als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen 

een gezin. Spoedeisende hulp is 24/7 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. 

 

 

 

 

Overzicht 38:  Jaarrealisatie Crisisdienst Jeugd (CJD) 

 

9.3 Perceel 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. 

 

Ontwikkeling monitoring 

Veilig Thuis levert elk kwartaal de wettelijk verplichte informatie aan bij de gemeenten in Noord- en Midden-

Limburg. In het kader van de doorontwikkeling wordt momenteel in samenwerking met Veilig Thuis 

onderzocht welke relevante extra beleidsinformatie de gemeenten in de toekomst willen ontvangen van 

Veilig Thuis. De verwachting is dat het huidige registratiesysteem hiervoor moet worden aangepast. 

 

Adviezen 2017 2018 2019 

Echt-Susteren  50  56  100  

Maasgouw  16  14  53  

Nederweert  3  12  28  

Roerdalen  29  22  43  

Roermond  808  408  455  

Overzicht 39:  Adviezen veilig thuis 2019 

 

Meldingen 2017 2018 2019 

Echt-Susteren  255  239  192  

Maasgouw  144  84  129  

Roerdalen  195  148  130  

Roermond  848  552  485  

Subsidiekosten Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond Totaal 

Jaarrealisatie € 67.683 45.251 € 40.268 € 142.432 € 295.634 
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Overzicht 40:  Meldingen veilig thuis 2019 

Overzicht 41:  Realisatie veilig thuis 2016-2019 
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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, evenals voorgaande jaren, voor 2019 op schaalgrootte van Nederland Zuid (Zeeland, 

Noord-Brabant, Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden.  

Overzicht 42:  Kosten van het perceel Jeugdzorgplus 2015-2019 MLO. 

 

 

Overzicht 43:  Aantal zorgdagen van het perceel Jeugdzorgplus 2015-2019 MLO. 
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Overzicht 44:  Gemiddelde kosten per zorgdag van het perceel Jeugdzorgplus 2015-2019 MLO 
 
Bevindingen 2019 

 Jeugdzorg Plus kenmerkt zich door een klein aantal jongeren met relatief hoge kosten per jeugdige. De 

instroom is lastig te voorspellen. Hierdoor kunnen fluctueren de kosten relatief veel. 

 De gemiddelde kosten per zorgdag stijgen ook in 2019 fors. In zowel 2018 als 2019 waren er beide extra 

kosten voor de gemeenten: 

o 2018: Gemeenten kopen elk jaar een minimaal aantal jeugdzorgplus bedden in om te allen 

tijde directe beschikbaarheid te kunnen garanderen. Dit minimale aantal is sinds 2015 licht 

dalende omdat het daadwerkelijke gebruik daalt. Ondanks een dalende inkoop van het 

aantal bedden bleven er in 2018 er relatief meer bedden onbezet. 

o 2019: Het faillissement van een jeugdzorgplus aanbieder heeft extra kosten met zich mee 

gebracht, nadere toelichting is via beleidsmedewerkers beschikbaar.  
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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 de gezagsdrager van de jeugdige in de eigen gemeente staat 

ingeschreven.  

Overzicht 45:  Kosten van het perceel LTA 2016-2019 MLO 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  € 715.519   € 1.214.224  70% 

Aantal jeugdigen per jaar 33 45 36% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  € 21.682   € 26.983  24% 

Gemiddelde eenheden per jeugdige* 25 18 -28% 

Overzicht 46:  Vergelijking LTA 2019 met het jaar 2018 

*Gemiddelde eenheden per jeugdige is berekend naar etmalen.  

 

Onderstaande tabel laat het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar leeftijdscategorie zien. 

Aantal jeugdigen in zorg* Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Roermond 
Eindtotaal 

2019 
Eindtotaal 

2018 

(leeg)** 1 1 1 1 4 5 

0-3 
 

3 
 

2 5 12 

4-12 3 6 2 7 18 15 

13-17 5 5 4 7 21 1 

Eindtotaal 9 15 7 17 48 33 

Overzicht 47:  Aantal jeugdigen in zorg van het perceel LTA 2019 in leeftijdscategorieën 

* Het totaal aantal jeugdigen in deze tabel wijkt licht af met de aantallen in overzicht 46, indien een jeugdige  is verhuisd  tussen 

gemeenten wordt deze hier dubbel weergegeven. 

**Bij een aantal jeugdigen is de leeftijd onbekend, de oorzaak ligt in een A-specifieke toekenning die binnen het LTA mogelijk is. Hierbij 

zijn soms om veiligheidsredenen soms geen cliënt gegevens beschikbaar. 

 

Bevindingen 2019 
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 De kosten voor het perceel LTA zijn gestegen met 70%. De grootste stijging zit bij de Gemeente 

Maasgouw. 

 Het aantal jeugdigen is gestegen met 36%. 

 De gemiddelde kosten per jeugdige zijn gestegen met 24% 

 Het aantal eenheden per jeugdige is gedaald met 28%  

 

De kostenstijging wordt veroorzaakt door de inzet van zwaardere (duurdere) jeugdzorg per jeugdige en de 

stijging van het aantal jeugdige (instroom van 36%).  
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12. Pilot 
 

Er zijn de afgelopen jaren meerdere pilots ontwikkeld door de gemeenten, met name sinds 2018 is er een 

grote stijging. Iedere pilot heeft haar eigen evaluatie en voortgang, deze paragraaf zal alleen op hoofdlijnen 

de cijfers behandelen van onderstaande pilots: 

  

 Pilot Back on Track (actief in 2018 2019 MLO) 

 Pilot JIM (actief in 2018 en 2019 MLO) 

 Kortdurende specialistische ondersteuning Jeugd (actief in 2019, alleen Roermond) 

 Pilot Hoogspecialistisch (actief in 2019 MLO) 

 

Overzicht 48:  Kosten van het alle Pilots 2018-2019 MLO 

 

MLO 2018 2019 Verschil 

Totale kosten  €                427.222   €     414.391  -3% 

Aantal jeugdigen per jaar 84 77 -8% 

Gemiddelde kosten per jeugdige  €                    5.086   €          5.382  6% 

Overzicht 49:  Vergelijking Pilots 2019 met het jaar 2018 

 

Bevindingen 2019 

 Sommige pilots bevinden zich in 2019 in een opstartfase anderen zijn in een afrondende fase en zullen 

vanaf 2020 als regulier product aangeboden worden.  
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12. Wachttijd/ wachtlijst 
Sinds 2019 worden de wachtlijsten en wachttijden uitsluitend via het berichtenverkeer IjW berekend. Dit 

betekent dat de handmatige uitvraag in overleg met de zorgaanbieders is komen te vervallen. 

 

Op dit moment worden er twee indicatoren gemeten:  

 

1. Definitie wachttijd: Het verschil tussen de ingangsdatum van de toekenning (beschikking) en de 

daadwerkelijke startdatum van de zorg.  

 

2. Definitie wachtlijst: Indien een jeugdige langer dan 30 kalenderdagen moet wachten op 

daadwerkelijk start van zorg wordt er gesproken van een wachtlijst.  

 

Het daadwerkelijke traject dat een jeugdige doorloopt is langer. Voorafgaand aan de beschikking doorloopt 

een jeugdige bij het CJG danwel bij de zorgaanbieder een traject om te komen tot een juist 

ondersteuningsplan. Daarna wordt er een toekenning naar de gemeente verzonden met een verzoek om 

beschikking (inclusief ingangsdatum van de toekenning) 

 

Er zijn in 2019 in totaal 7090 toekenningen gemeten volgens bovenstaande definitie, gemiddelde wachttijd 

was 3 kalenderdagen. 

 

Wachttijd Percentage gestart binnen aantal dagen 

0-5 dagen 93% 

6-29 dagen 3% 

30+ dagen (=wachtlijst) 4% 

Overzicht 50:  Wachttijd 2019  
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Bijlage 1: Informatiebronnen 
 

Deze rapportage Jeugd geeft een zo volledig mogelijk beeld over de ontwikkelingen van de Jeugdhulp over 

2019. De rapportage is opgebouwd uit verschillende bronnen: 

- Declaratie Zorg in natura (ZIN). 

- Gemeentelijke uitvraag Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp, SVB portaal. 

- Rapportages van de subsidiepartners. 

 

Declaratie Zorg in Natura (ZIN) 

Jeugdigen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 

gecertificeerde instelling(GI) of arts toe geleid naar een aanbieder. De aanbieder bepaalt vervolgens de 

omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. De declaratiecijfers komen uit de regionale 

jeugdadministratie. Alle declaratiecijfers t/m 31 december 2019 (stand 18 maart 2019) zijn opgenomen in 

deze rapportage.   

 

Gemeentelijke uitvraag Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp, zittend vervoer GGZ 

De gegevens omtrent de Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp en zittend vervoer GGZ zijn middels 

een uitvraag bij de Midden-Limburgse gemeenten opgevraagd via het portaal van de SVB. 


