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Geachte leden van de Raad,
Met deze brief informeren wij u over de bijgestelde Jaarrapportage 2015 Wmo, Jeugdhulp,
Beschermd wonen regio Nijmegen van het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). U heeft
onlangs deze Jaarrapportage ontvangen, maar deze bevatte nog niet de financiële
eindafrekening en subsidievaststelling over 2015. Hierbij sturen wij u de definitieve jaarrapportage
2015 inclusief eindafrekening en subsidievaststelling.
Jeugdhulp en Wmo
Tijdens de voorbereiding op de decentralisatie hebben de regiogemeenten voor Jeugdhulp het
Regionaal Transitie Arrangement (RTA) afgesproken met het Rijk. Hierin zijn budgetgaranties
afgesproken. Deze zijn bedoeld om een zachte landing mogelijk te maken voor de cliënten die
Jeugdhulp hadden op 1 januari 2015 (zorgcontinuïteit). De budgetten zijn gebaseerd op het RTA.
De realisatie van de Jeugdhulp laat een diffuus beeld zien. Op de lichte vormen van zorg (blok B),
met name begeleiding en behandeling, is er sprake van een onderbesteding. De oorzaak ligt
grotendeels in de trage opstart na 1 januari. In het derde en vierde kwartaal is de zorginzet weer
‘op peil’ en is er dus een einde gekomen aan de trage start. Op de jeugdhulp met verblijf (blok C)
is sprake van een overbesteding. In deze vormen van zorg zitten jeugdigen doorgaans lang en
zijn dus minder flexibel om de forse bezuiniging te kunnen opvangen.
Nijmegen komt in bijgevoegde Jaarrapportage van het ROB per saldo uit op een beperkt tekort
van bijna € 4 ton voor de individuele Jeugdhulpvoorzieningen (blok B en C, zie de tabel voor
Nijmegen op p. 67 van de Jaarrapportage van het ROB). Het overschot op de nieuwe ambulante
Wmo (begeleiding en dagbesteding, blok B) is per saldo € 1,5 ton (zie tabel voor Nijmegen op p.
33).
Afrekening Combinatie
Voor blok B is een contract gesloten met de Combinatie, het samenwerkingsverband van (in
2015) 18 zorgaanbieders. De Combinatie heeft hiervoor een voorschot ontvangen van € 29,6
miljoen regionaal. De zorg en ondersteuning die de Combinatie heeft geleverd in 2015 heeft zij
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verantwoord aan de regiogemeenten en kwam uit op € 23,3 miljoen. In totaal dus een
onderproductie van € 6,3 miljoen.
Het RTA is als volgt toegepast: als de productie van een zorgaanbieder in 2015 voor de regio
lager was dan de RTA-garantie, is het budget van het RTA toegepast. Dit betreft regionaal een
bedrag van € 2,2 miljoen. De € 6,3 miljoen onderproductie van de Combinatie daalt hierdoor naar
€ 4,1 miljoen.
Daarnaast is met de Combinatie een productie-bandbreedte van 10% afgesproken: als de
productie binnen de 90% en 110% van de afgesproken productie (nulmeting) ligt, kunnen ze het
ontvangen voorschot behouden en vindt er geen verrekening (terugvordering of nabetaling)
plaats. Buiten deze marges is vastgelegd dat er een gesprek volgt dat kan leiden tot aanpassing
van het reeds versterkte budget. Omdat het bedrag binnen de bandbreedte (€ 1,6 miljoen) niet
wordt meegerekend, leidt ook dit tot een lager bedrag aan terugvordering: van € 4,1 naar € 2,5
miljoen.
Beschermd Wonen
Voor beschermd wonen GGZ (Wmo) gaat centrumgemeente Nijmegen over 2015 € 1,2 miljoen
terugvorderen, daar waar minder zorg geleverd is dan ingekocht en bevoorschot. Dit bedrag is
nog onder voorbehoud van beperkte aanpassingen die administratief worden verwerkt: nog niet
alle controleverklaringen zijn ontvangen en nog niet alle controlewerkzaamheden zijn afgerond.
Jaarrapportage Wmo & Jeugdhulp en Stadsrekening
Alle afrekeningen zijn verwerkt in bijgevoegde Jaarrapportage 2015 Wmo, jeugdhulp, beschermd
wonen regio Nijmegen. In de jaarcijfers volgens de stadsrekening 2015 van de gemeente
Nijmegen hebben wij deze financiële effecten niet volledig kunnen meenemen. Dat komt doordat
ten tijde van het vrijgeven van deze cijfers de controle op de verantwoordingen en de
onderhandelingen met de zorgpartijen niet waren afgerond. Ook nu nog kunnen er zich
wijzigingen in de cijfers voordoen. De afrekeningen bij beschermd wonen GGZ zijn nog niet
definitief en we hebben nog geen definitieve verantwoording van de SvB over de PGB-uitnutting
2015.
We hebben bij de jaarcijfers in de stadsrekening 2015 een inschatting gemaakt van de geleverde
zorg in 2015 en we hebben in de stadsrekening 2015 middelen gereserveerd voor de
afrekeningen die nog moeten plaatsvinden. Hiermee kunnen we de financiële effecten van dit
voorstel uit het programma Zorg & Welzijn dekken. Wij informeren uw Raad over eventuele
nagekomen afwijkingen. Zodra de jaarcijfers (beschermd wonen en PGB) definitief zijn zullen we
uw Raad informeren over de verschillen tussen deze cijfers en de stadsrekening 2015.
Wijzigingen definitieve versie Jaarrapportage 2015 regio Nijmegen
De Jaarrapportage 2015 Wmo, Jeugdhulp, Beschermd wonen regio Nijmegen is gewijzigd ten
opzichte van de vorige versie. De jaarrapportage 2015 die wij op 17 mei 2015 hebben vastgesteld
verschilt op de volgende punten met de definitieve Jaarrapportage:
 Bij de Wmo is paragraaf 1.2.5 over de eigen bijdrage en CAK aangepast op basis van
actuele informatie over de oorzaak van het verschil tussen begroting en daadwerkelijke
realisatie van de eigen bijdrage. Er is gekozen voor een andere presentatiewijze en er
zijn enkele bedragen aangepast doordat er aanvullende gegevens zijn aangeleverd door
aanbieders.
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De 10% afspraak met de Combinatie is berekend op basis van de verstrekte
voorschotten, in de vorige versie was dit berekend op basis van de productieafspraken
(nulmeting). Dit heeft effect op verdeling van de onder-/overbesteding van de Combinatie
over de regiogemeenten. Hierdoor wijzigen de tabellen op pagina 11, 33, 44, 54 en 66.
Enkele subsidiebedragen in blok C zijn aangepast vanwege nieuwe informatie. Dit heeft
effect op de bedragen in de tabellen op pagina 50, 54, 66, 70.

In de laatste vergadering vóór de zomer komt de Stadsrekening terug ter besluitvorming met de
formele accountantsverklaring. Dan zullen wij uw Raad informeren over het schattingsverschil.
Het voornemen van ons College is om het schattingsverschil niet meer te verwerken in de
stadsrekening 2015. We gaan er dan wel vanuit dat het verschil binnen de goedkeuringstolerantie
van de accountant valt. Dat wil zeggen dat het schattingsverschil zodanig van omvang is dat het
geen consequenties heeft voor de strekking van de accountantsverklaring. Wij willen dit
verwerken in het boekjaar 2016 en direct verrekenen in de bestemde reserves Wmo-Jeugd en
Wmo beschermd wonen.
Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgevoegde Jaarrapportage.

Met vriendelijke groet,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

mr. drs. A.H. van Hout

Bijlagen: 1
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Inleiding
Kernboodschap
2015 was het eerste jaar van de decentralisaties van de voormalige AWBZ en de Jeugdhulp, de
transitie in het sociale domein. Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en
ondersteuning aan inwoners op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en beschermd wonen. Tot dan toe
lag deze verantwoordelijkheid bij de provincie, het zorgkantoor of het Rijk. Doel van de transitie is
om de zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners te regelen waardoor deze lichter, integraler en
korter kan worden geleverd. Mensen worden op deze manier beter geholpen en de zorg wordt
efficiënter en goedkoper. Dat is ook noodzakelijk om de forse bezuinigingen van het Rijk op te
vangen.
Het afgelopen jaar, 2015, was in vele opzichten een bijzonder jaar. Om de zorg te kunnen bieden
werden in 2014 contracten gesloten met aanbieders; gezamenlijk als Combinatie, de 170 ‘Kleine
Aanbieders’ en de partijen die jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en beschermd wonen
volwassenen leveren. Er werden in alle gemeenten Sociale Wijkteams in diverse
verschijningsvormen ingericht, die de toeleiding naar zorg en ondersteuning moesten vormgeven.
Toegang Beschermd Wonen bij de GGD is de onderzoeken voor beschermd wonen gaan doen,
administratieve backoffices bij gemeenten en aanbieders moesten aan de slag met het nieuwe
stelsel en alle onduidelijkheid die daarbij hoort. Uitdagingen waren het inregelen van de (ICT)systemen, een nieuwe manier van financiering, het opstellen en uitrollen van administratieve en
financiële werkprocessen en protocollen, informatie-uitwisseling, het converteren van oude
productcodes naar nieuwe bouwstenen en het daarmee leren werken.
Daarnaast zat er veel tijd en energie in het leren kennen van elkaar, met aandacht voor de
verschillende rollen en verantwoordelijkheden van elke partij en de manier van werken die daarbij
hoort.
Met al die veranderingen was de belangrijkste opdracht voor 2015 de zorgcontinuïteit aan de
inwoners te garanderen en te waarborgen dat aanbieders de zorg en ondersteuning ook konden
(blijven) bieden. We denken dat de regio daarin geslaagd is. Het feit dat er heel weinig klachten zijn
binnen gekomen onderstreept dit. Maar we zijn er nog lang niet!
We hebben samen met onze partners, de zorgaanbieders en toeleiders (wijkteams, maar ook artsen
en andere verwijzers), nog een weg te gaan. Op basis van de resultaten in 2015 kunnen we nog
weinig stevige conclusies trekken.
Deze jaarrapportage laat zien dat er sprake is van een onderbesteding op de Wmo en beschermd
wonen, ofwel dat er geld overblijft ondanks de bezuiniging. Dit beeld is landelijk zichtbaar en heeft
de laatste weken veel media aandacht gekregen. Dit beeld is lastig te duiden en we zijn voorzichtig
om hier conclusies aan te verbinden. Zo blijft er op persoonsgebonden budgetten (pgb’s) veel geld
over terwijl de inkomsten uit de Eigen Bijdrage juist weer achter blijven.
De regio is in 2015 binnen het budget voor jeugdhulp gebleven, ondanks de bezuinigingen. Tijdens
de voorbereiding op de decentralisatie hebben de regiogemeenten een Regionaal Transitie
Arrangement (RTA) afgesproken met het Rijk. Hierin zijn budgetgaranties afgesproken. Deze zijn
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bedoeld om een ‘zachte landing’ mogelijk te maken voor de cliënten die op 1 januari 2015 in zorg
waren (zorgcontinuïteit). De budgetten zijn hierop gebaseerd. De realisatie van de jeugdhulp laat
een diffuus beeld zien. Op de lichte vormen van zorg, met name begeleiding en behandeling, is er
sprake van een onderbesteding. De oorzaak ligt grotendeels in de trage opstart na 1 januari. Op de
jeugdhulp met verblijf is er sprake van een overbesteding. In deze vormen van zorg zitten jeugdigen
doorgaans lang en zijn dus minder flexibel om de forse bezuiniging te kunnen opvangen. Desondanks
heeft de regio toch per saldo bezuinigd op jeugdhulp met verblijf. De inzet van pgb’s blijft ver achter
op budget en de inzet van de landelijk gecontracteerde specialistische jeugdhulp laat een kleine
overbesteding zien. Kortom, er wordt volop ingezet op het bieden van passende hulp voor
jeugdigen, zo veel mogelijk in een gezinscontext, en het tijdig inzetten van de hulp. In het derde en
vierde kwartaal van 2015 is de zorginzet weer ‘op peil’ en is er dus een einde gekomen aan de trage
start. Dit werkt door op de zorginzet en daarmee de budgetten voor 2016.
Voor de komende jaren blijft het de uitdaging om kwalitatief verantwoorde zorg en ondersteuning
binnen de beschikbare budgetten te bieden.

In deze jaarrapportage rapporteert het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) Regio Nijmegen1
over de productiegegevens van 2015. Er wordt in de hoofstukken één en twee gerapporteerd over
de contracten die de 7 gemeenten in de regio Nijmegen (percelen) hebben afgesloten voor Wmo en
Jeugdhulp. Daarnaast wordt er in hoofdstuk drie gerapporteerd over beschermd wonen. Gemeente
Nijmegen is als centrumgemeente2 verantwoordelijk voor beschermd wonen GGZ, dat onderdeel
uitmaakt van de Wmo.
De regio Nijmegen heeft ervoor gekozen om te werken met een sturingsmodel dat uitgaat van drie
kernthema’s: betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit (uit de Beleidsnota “Kracht door
verbinding” juli 2013). In 2014 is besloten dat het ROB over 2015 rapporteert over het kernthema
betaalbaarheid, aangevuld met cliënttevredenheid (als onderdeel van het thema Kwaliteit). Dit
laatste gebeurt lokaal: ieder college onderzoekt met de uitvoering van de landelijke
Klantervaringsonderzoeken voor Wmo en Jeugdhulp hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning
ervaren. Dit is een verplichting die de Wmo en de Jeugdwet stellen aan de gemeente. De vragen
gaan over de toegankelijkheid en kwaliteit van de ondersteuning en of deze bijdraagt aan de
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. De uitkomsten van de Klantervaringsonderzoeken
worden later dit jaar gepubliceerd. Daarnaast zijn aanbieders wettelijk verplicht de kwaliteit
systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Als opdrachtnemer zijn zij
verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede diensten. Aanbieders beschrijven dit ook in
hun jaarverslagen. Het ROB doet steekproeven en voert kwaliteitsgesprekken over alle onderdelen
van kwaliteit: cliënttevredenheid, klachten, inspectierapporten, kwalificering personeel,
cliëntenparticipatie en medezeggenschap. Na de zomer worden de raden geïnformeerd over de
kwaliteit van de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

1

Projectorganisatie van de samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen. De samenwerkende gemeenten
regio Nijmegen zijn: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.
2
Gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg,
Druten, Geldermalsen, Gennep, Heumen, Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerrijnen,
Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal en Wijchen
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In deze rapportage worden gegevens op regioniveau en op gemeenteniveau gepresenteerd in de
volgende blokken (Wmo en Jeugdhulp):
CONTRACTEREN
REGIONAAL
BLOK B
1. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding,
dagbehandeling, kortdurend verblijf en vervoer
jeugd;
(Specialistische) ontwikkelingsgerichte
dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer
volwassenen
2. Ambulante trajecten (begeleiding, hulp en
behandeling, observatie en diagnostiek) jeugd;
Ambulante trajecten (begeleiding) volwassenen

UITVOEREN

REG.

Beschermd Wonen
(centrumgemeente, inclusief regio Rivierenland)
1. Intramuraal verblijf (GGZ-C3 t/m 6, inclusief of
exclusief dagbesteding)
2. Extramurale begeleiding (GGZ-C3 t/m 6, inclusief
of exclusief dagbesteding)
3. Vervoer
4. Ambulante begeleiding volwassenen

REGIONAAL

BLOK C
1. Pleegzorg en (semi)residentiele zorg voor jeugd
(zorg met verblijf)
2. Jeugdbescherming en jeugdreclassering

LOKAAL

LOKAAL
BLOK A
1. Inloop ontmoeting
2. Belevingsgerichte
dagbesteding ouderen en
vervoer

Regio Nijmegen heeft met veel bestaande zorgaanbieders contracten gesloten om de bestaande
zorg en zorg voor nieuwe instroom te waarborgen. In deze contracten is uitgegaan van een te
verwachte zorggebruik in 2015.
Blok A betreft algemene Wmo-voorzieningen die toegankelijk zijn zonder een gesprek en onderzoek
door het sociaal (wijk)team, zoals het maatschappelijk werk, welzijns- en inloopvoorzieningen en
basisdagbesteding voor ouderen. Deze voorzieningen worden lokaal per gemeente gecontracteerd
en vormen dus geen onderdeel van deze jaarrapportage. Deze rapportage gaat dus over de
voorzieningen in blok B, C en beschermd wonen.
In 2014 heeft Regio Nijmegen de zorgvormen in blok B gezamenlijk aanbesteed. De zorg is
meervoudig onderhands3 ingekocht bij de Combinatie. De Combinatie is een samenwerkingsverband
van 18 zorgaanbieders (Entréa, Iriszorg, Driestroom, Pluryn, ’s Heeren Loo, ProPersona, RIBW
Nijmegen en Rivierenland, Unik, ZZG, Kalorama, Sint Jan de Deo, Waalboog, ZMW, Proteion, ZoZijn,
Malderburch, TVN en Karakter). De Combinatie heeft over 2015 een budget ontvangen dat
gebaseerd was op het te verwachte zorggebruik. In de loop van 2015 is dit budget bijgesteld op basis
van een zogenaamde nulmeting.

3

Aanbestedingsvorm waarbij een selectie van aanbieders wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen.
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Daarnaast zijn er in blok B regionaal 170 raamovereenkomsten afgesloten met “Kleine Aanbieders”
die zijn ingekocht met een openbare aanbesteding4. De Kleine Aanbieders factureren hun geleverde
zorg. In de rapportage zijn wel budgetten opgenomen per gemeente om inzichtelijk te maken
hoeveel geld er gereserveerd was voor de door Kleine Aanbieders geleverde zorg.
Voor de zorgproducten in blok C zijn subsidieovereenkomsten afgesloten. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen C1, pleegzorg en (semi) residentiële zorg en C2, Jeugdbescherming en –
reclassering. C1 aanbieders zijn zowel regionaal gecontracteerd als in een bovenregionaal
samenwerkingsverband met de zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7).
Over de overheveling van beschermd wonen is in het voorjaar 2014 pas besloten, veel later dan de
jeugdhulp en de AWBZ-begeleiding waardoor de tijd voor de voorbereiding en het inkooptraject
voor deze taak zeer beperkt is geweest. De (materiële) verantwoordelijkheid van deze taak is
ondergebracht bij centrumgemeenten. Voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland is gemeente
Nijmegen de centrumgemeente en voert Nijmegen de regie op het beschermd wonen. Het
inkooptraject is uitgevoerd door de gemeente Nijmegen, waarbij is afgestemd met de bestuurlijke
vertegenwoordiging van de regio (wethouders van de gemeenten Druten, Heumen, Tiel en
Culemborg).
Voor de inkoop van beschermd wonen hebben wij voor 2015 afspraken gemaakt met 27
zorgaanbieders van Zorg in Natura (ZIN) waarmee de zorg voor de cliënten in 2015 wordt
gecontinueerd. Dit zijn allen zorgaanbieders die reeds mensen uit onze regio in zorg hebben. Met
deze aanbieders hebben we budgetplafonds afgesproken. Contractueel houden deze
budgetplafonds in dat de zorgaanbieder tot aan het budgetplafond de geleverde zorg betaald krijgt
tegen de gecontracteerde tarieven. Het budget per aanbieder is bepaald aan de hand van een
gegevensuitvraag bij de zorgaanbieders over de realisatie en prognose van 2014, niet op de
beschikbare capaciteit. Het budgetplafond is de basis voor de maandelijkse voorschotbetaling in
2015. Naderhand rekenen we af op basis van de daadwerkelijk geleverde productie tot maximaal het
plafondbedrag.
Daarnaast zijn er door de VNG ook afspraken gemaakt met zorgaanbieders in het kader van de
functie ZG (Zintuiglijk Gehandicapten, Wmo) en in het kader van het Landelijk Transitie Arrangement
Jeugd. Deze instellingen zijn dus niet regionaal gecontracteerd, maar in deze rapportage laten we
wel het regionale beeld zien van de uitgaven op deze contracten.
De gegevens in deze jaarrapportage zijn gebaseerd op verschillende bronnen:







Steekproefsgewijze vergelijking van de productiecijfers met de beschikkingen van de
gemeenten;
Kwartaalgesprekken met alle aanbieders van de Combinatie, een aantal Kleine Aanbieders,
beschermd wonen aanbieders en alle C aanbieders5;
Verantwoordingsformulieren inclusief de controleverklaringen van de aanbieders;
CAK gegevens over de eigen bijdragen;
SVB gegevens over het pgb;
Regionaal Transitie Arrangement (budgetgaranties jeugdhulp 2015);

4

Aanbestedingsvorm waarbij iedereen zich kan inschrijven en een offerte kan indienen.
C aanbieders: gesubsidieerde zorgaanbieders in blok C. Er zijn ook zorgaanbieders in blok C die geen subsidie
ontvangen, maar PxQ bekostigd worden, dus direct op geleverde productie worden betaald.
5

6




VNG gegevens over het Landelijk Transitie Arrangement voor de Landelijke specialistische
jeugdhulp;
Gemeentelijke gegevens over landelijk raamcontract zintuigelijk gehandicapten.

In deze jaarrapportage zijn we uitgegaan van de cijfers die op dit moment bij de het ROB bekend
zijn. We hebben geprobeerd alle verantwoordingen over 2015 die worden aangeleverd door de
zorgaanbieders, zo zorgvuldig mogelijk te verwerken. We kunnen echter niet garanderen dat de
cijfers 100% correct en volledig zijn. Voor het bepalen van het resultaat van de Combinatie, de
vaststelling van de subsidies en de daaraan gekoppelde regionale verrekening geldt dat we deze pas
definitief kunnen maken als we alle controleverklaringen van de betreffende instellingen hebben
ontvangen.
De verwachting is dat het berichtenverkeer ergens in de zomer van 2016 operationeel zal zijn. Vanaf
dat moment zal het berichtenverkeer de bron van de rapportages worden. Dat is ook het moment
waarop de financiële informatie uitgebreid wordt met kwaliteitsinformatie. Op dit moment wordt er
gewerkt aan het operationeel maken van de kwaliteitsindicatoren.
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De belangrijkste bevindingen uit de jaarrapportage van 2015 zijn:
















Wmo
Onderbesteding Combinatie: zowel op blok B1 (dagbesteding, kortdurend verblijf
en vervoer) als B2 (ambulante begeleiding) blijft de realisatie in 2015 achter op de
vastgestelde productie (nulmeting);
Overbesteding Kleine Aanbieders: de overbesteding bij deze groep aanbieders
wordt grotendeels verklaard omdat ze per 2015 een Zorg In Natura (ZIN) contract
met de regio hebben en niet langer op pgb-basis werken. We zien dit ook terug in
de onderbesteding bij de pgb’s;
Inkomsten uit de eigen bijdrage blijven achter. Oorzaak wordt met aanbieders en
CAK onderzocht;
Geen conclusies, wél gespreksonderwerpen;
Cijfermatig is het beeld duidelijk. De inhoudelijke verklaringen die daarbij horen
niet; we hebben wel een aantal mogelijke verklaringen en suggesties voor het
beeld dat we zien maar dat zijn nog geen harde conclusies. Eerder onderwerpen
die nader onderzoek vragen of nader besproken kunnen worden in de
perceelgesprekken met de Combinatie.
Jeugdhulp
Onderbesteding blok B: deze manifesteert zich met name op de behandeling (bij
specifieke partijen) en minder op begeleiding en dagbesteding. Uit gesprekken
met aanbieders en wijkteams wordt aangegeven dat dit te maken heeft met de
transitie, de ‘trage’ start in de eerste helft van het jaar;
Onderbesteding pgb’s: onder andere vanwege het feit dat er een aantal Kleine
Aanbieders nu zorg in natura leveren, waar zij voorheen pgb hulp leverden.
Begroting en realisatie Kleine Aanbieders ongeveer gelijk; wel een significante
overbesteding op dyslexie. Deze was verwacht omdat de aantallen jeugdigen in
dyslexie-zorg overeenkomen met de landelijke gemiddelden maar het
meegekomen Rijksbudget hiervoor onvoldoende is;
Overbesteding blok C1; hier is een overbesteding van ongeveer 5%. Qua zorgsoort
zien we dit vooral in de Jeugd-LVG bij de gezinshuizen en de
driemilieuvoorzieningen. Dit komt door een hoge mate van afhankelijkheid van
zorgcontinuïteit. De verblijfsduur van cliënten in de Jeugd-LVG is relatief lang. In
de sector J&O zien we geen grote overbesteding. Ook hier geldt dat de trage start
begin 2015 heeft gespeeld. Onderbesteding is in Blok C1 vooral aan de orde bij
Jeugdzorg Plus, vanwege het woonplaatsbeginsel. Ook in het Beschermd wonen
en klinische opnames is sprake van een lichte onderbesteding. Per saldo is er op
zorg met verblijf bezuinigd ten opzichte van 2013 en er is een lichte verschuiving
waarneembaar naar meer kinderen in een gezinssetting;
Onderbesteding blok C2; verschuiving tussen Gecertificeerde Instellingen,
aanbieders van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering heeft in 2015 al beperkt
plaatsgevonden. De verwachting is dat dit in de komende jaren verder zichtbaar
wordt. Wij zijn gehouden aan de betaling van de zorg die aan de hand van een
rechterlijke maatregel, wordt ingezet. Waar mogelijk wordt afgestemd met de
betrokken voogden.
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Beschermd wonen
Onderbesteding onverwacht: de realisatie is lager dan het beschikbaar
budget. Noch uit de monitoringsgegevens, noch uit de kwartaalgesprekken of uit
andere bronnen, hadden wij aanwijzingen dat de realisatie achter zou blijven bij
de contractering en begroting. Waar mogelijk sprake is van een structureel effect
gaan we in gesprek met de aanbieders. Meestal gaat het dan om aanbieders uit
de ouderenzorg die een beperkt aantal overgangscliënten met een GGZ Cindicatie hebben;
De druk op beschermd wonen lijkt toe te nemen: beleidskeuzes op andere
terreinen, zoals de afbouw van klinische behandelplaatsen en verkorting van de
behandelduur in de forensische zorg, lijken bij te dragen aan een groter druk op
het beschermd wonen GGZ;
Zorgverzwaring: de cliënten met de lichtere ZZP’s stromen uit en daarvoor in de
plaats komen mensen die een zwaardere zorgbehoefte hebben. De kosten per
persoon of per plaats nemen daardoor toe, bij gelijkblijvend budget;
Pgb en eigen bijdragen blijven voorlopig nog onzeker: Voor het pgb en de eigen
bijdragen hebben we te maken met ingewikkelde processen die via landelijke
uitvoeringsorganisaties lopen en die nog niet goed ingeregeld zijn. We kunnen
daarom nog geen conclusies verbinden aan de cijfers;
Budgetdiscussie eiste veel aandacht op: het budget beschermd wonen 2015 is
door het Rijk in de loop van het jaar verlaagd. Bij de herverdeling van het budget
werden wij ook geconfronteerd met een dreigende verlaging van ons budget voor
2016 e.v. Door intensief onderzoek en lobby om aan te tonen dat deze herziene
budgetverdeling niet klopte hebben wij zware bezuinigingen kunnen afwenden.
Dit is wel ten koste gegaan van aandacht voor de inhoud en de transformatie;
Sturen op transformatie: Het budget groeit niet meer mee met het beroep op
beschermd wonen. Daardoor is de decentralisatie, die een decentralisatie zonder
bezuiniging zou zijn, toch wel degelijk een omslag van groei naar begrenzing.
Zonder verandering van de bestaande werkwijze in de hele sector is het niet
mogelijk om de verzwaring en de effecten van de afbouw GGZ behandelbedden
e.d. op te vangen. Dus ook in het beschermd wonen is een transformatie nodig.
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1. Regionaal beeld Wmo
1.1 Inleiding
De Wmo-voorzieningen hebben we in de regio Nijmegen ingedeeld in ‘blokken’:
 Blok A met algemene voorzieningen die toegankelijk zijn zonder een gesprek en onderzoek
door het sociaal (wijk)team, zoals het maatschappelijk werk, welzijns- en
inloopvoorzieningen en basisdagbesteding voor ouderen. Deze voorzieningen worden lokaal
per gemeente gecontracteerd en vormen dus geen onderdeel van deze jaarrapportage.
 Blok B met maatwerkvoorzieningen die toegankelijk zijn via de Lokale Toegangspoort; de
sociale wijkteams die in diverse vormen in alle gemeenten zijn ingericht. Het gaat enerzijds
om ontwikkelingsgerichte dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer (B1) en anderzijds
om begeleidingstrajecten (B2) voor mensen die zelfstandig wonen. Deze Wmovoorzieningen zijn regionaal gecontracteerd. Het ROB doet het contractmanagement voor
deze voorzieningen. Voor blok B is zowel een contract gesloten met de Combinatie
(samenwerkingsverband van 18 aanbieders6) als met zo’n 170 (waarvan ongeveer de helft
Wmo-aanbieders) ‘kleine’ aanbieders die een raamovereenkomst (nul-uren-contract) met
de regio hebben. Hierover wordt in deze jaarrapportage gerapporteerd.
Beschermd wonen GGZ valt ook binnen de Wmo. Nijmegen voert dit als centrumgemeente uit voor
de regio’s Rijk van Nijmegen en Rivierenland. De gegevens hierover nemen we apart in hoofdstuk 4
op. Daarnaast is met de decentralisatie ook de Arbeidsmatige Dagbesteding in de Wmo-budgetten
opgenomen. Financieel en inhoudelijk gaat deze rapportage daar echter niet op in. De uitvoering van
de Arbeidsmatige Dagbesteding en daarmee ook de verantwoording loopt via het regionale
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

1.2 Zorginzet in relatie tot budget
Onderstaande tabel bevat het regionale budget blok B voor de Combinatie (voorschot) en Kleine
Aanbieders (begroting).
Aanbieders
Voorzieningen
Bedrag
Combinatie: Dichterbij (UniK),
B1: ontwikkelingsgerichte
Oorspronkelijk
€ 12.927.000
Driestroom, Pluryn, RIBW, ’s Heeren
dagbesteding, kortdurend
Wlz-uitname
€ 114.000
Loo, ZZG, Kalorama, Waalboog, TVN, verblijf en vervoer en
Definitief 2015
€ 12.813.000
Sint Jan de Deo, ZoZijn, ZMW,
B2: begeleidingstrajecten voor
Proteion, Malderburch
mensen die zelfstandig wonen
Kleine Aanbieders (totaal 170,
Idem
€ 2.862.000
waarvan zo’n 70 tot 80 voor Wmo)
Totaal
€ 15.675.000
Door afrondingsverschillen kunnen de totalen in deze tabel afwijken van het regionale beeld en de cijfers per
gemeente.

De budgetafspraak (= het voorschot) met de Combinatie is afgeleid van het macrobudget van het
Rijk en in oktober 2014 vastgesteld. In de loop van 2015 is het oorspronkelijke bedrag nog
gecorrigeerd met de uitname die het Rijk uit het macrobudget heeft gedaan vanwege de cliënten die
de mogelijkheid hadden om te kiezen om via de Wet langdurige zorg (Wlz) hun zorg te ontvangen.
Deze Wlz-uitname bedroeg voor de Wmo € 114.000.
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Vanaf 2016 nog 17 aanbieders, Sint Jan de Deo is uit de Combinatie gestapt.
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We zetten de realisatie in dit rapport af tegen het uitbetaalde voorschot. Dit voorschot is voor de
Wmo bepaald op de historische inschatting van de productie 2012. Deze gegevens zijn medio 2014
gegenereerd uit alle bronnen die op dat moment beschikbaar waren.
Als onderdeel van het contract met de Combinatie is daarnaast in de loop van 2015 ook een
zogenaamde nulmeting (of startsituatie) afgesproken. De nulmeting is gebaseerd op gegevens die de
instellingen zelf hebben aangeleverd. De nulmeting is gebruikt om afspraken te maken over de
productie die de Combinatie in 2015 zou moeten leveren. Het betreft een grove inschatting. De
nulmeting wijkt af van het budget dat de Combinatie als voorschot heeft ontvangen. Omdat de
nulmeting slechts een technisch middel is om tot afrekening met de Combinatie te komen,
gebruiken we deze in de rapportage niet om de realisatie-cijfers te verklaren en te duiden.
In onderstaande tabel zijn de financiële cijfers voor de Wmo voor de hele regio voor 2015
opgenomen. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn deze cijfers per gemeente opgenomen.
Totaal
Eigen bijdrage

Budget Realisatie
-8.735
-7.106

Sub tot.

Verschil
-1.630

PGB B1 en B2

6.482

4.864

1.618

Kleine aanbieders

2.862

4.872

-2.010

3.975
8.838
12.813

1.712
6.758
8.470
1.281

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

4.343
-1.281
3.062
1.040

Bedragen * € 1.000







€ 1,6 miljoen heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 1,6 miljoen heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 2,0 miljoen heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een verschuiving van pgb’s naar ZIN bij de Kleine Aanbieders. Daarnaast
wordt een groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 3,1 miljoen heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. Er is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar
gesteld en ook verstrekt van € 12,8 miljoen. In 2015 is voor € 8,5 miljoen aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 4,3 miljoen. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 1,3 miljoen. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 3,1 miljoen.
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1.2.1 Blok B De Combinatie
Onderstaande staafdiagram geeft voor de Wmo de realisatie in 2015 door de Combinatie voor de
regio weer. De realisatie (de aantallen zijn omgerekend naar budget) is de roze balk. Deze is afgezet
tegen het uitbetaalde voorschot (oranje). Het valt direct op dat de realisatie voor zowel B1 als B2
fors lager uitvalt. Hieronder geven we per product een toelichting op het verschil.

Totaal Regio Combinatie
€ 3.975
B1
€ 1.712

€ 8.839
B2
€ 6.759
€-

€ 2.000

€ 4.000
Budget

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Blok B1 Combinatie: dagbesteding
Er is sprake van een onderbesteding bij de dagbesteding. Een klein deel van deze doelgroep betreft
ouderen. Een mogelijke verklaring die uit gesprekken met diverse wijkteams naar boven komt is dat
er minder wordt doorverwezen naar maatwerkvoorzieningen in blok B en meer wordt ingezet op de
algemene voorzieningen die elke gemeente zelf in blok A heeft georganiseerd en gefinancierd. Dit
verhaal wordt herkend door de aanbieders van de Combinatie die deze dagbesteding voor ouderen
bieden; zij geven aan dat er in 2015 nauwelijks nieuwe instroom was. De geleverde zorg betrof
vooral zorgcontinuïteit. Omdat het onderscheid tussen dagbesteding voor ouderen in blok A en in
blok B als kunstmatig en niet werkbaar wordt ervaren, is het voornemen om dit per 2017 op te
heffen door de dagbesteding voor ouderen volledig bij blok A onder te brengen.
De andere doelgroepen maken het overgrote deel van de dagbesteding uit. Dit betreft met name
mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Hier is de achterblijvende realisatie
lastiger te verklaren, behalve voor het deel van de cliënten dat een beroep op de Wlz kon doen. Dit
is een onderwerp voor nader onderzoek en gesprek.
Blok B1 Combinatie: vervoer
Het gerealiseerde vervoer komt voor de Combinatie vrijwel overeen met de verwachting. Er is
regionaal een onderbesteding van zo’n 5%. Momenteel loopt er een aanbestedingstraject om al het
gemeentelijke vervoer bij een regionale regiecentrale onder te brengen. Onderzocht wordt wat
hiervan de mogelijke gevolgen voor het Wmo vervoer zijn en of dat op termijn ook bij deze
regiecentrale ondergebracht moet worden.
Blok B1 Combinatie: kortdurend verblijf
Kortdurend verblijf werd in 2015 vrijwel niet ingezet onder de Wmo. De realisatie bedraagt slechts
105 etmalen. We vermoeden echter dat er wél een behoefte aan een vorm van respijtzorg bestaat
die nu echter nog onvoldoende zichtbaar is. Deze behoefte proberen we in 2016 beter in beeld te
12

krijgen via gesprekken met wijkteams, aanbieders en steunpunten mantelzorg. We onderzoeken
daarnaast samen met aanbieders de mogelijkheden om in 2016 nieuwe initiatieven te starten om
mantelzorgers die overbelast zijn even een adempauze te bieden zodat zij de zorg vol kunnen blijven
houden.
Blok B2 Combinatie: begeleiding (regulier)
Er is sprake van een onderbesteding op de reguliere begeleiding. Deze onderbesteding wordt
grotendeels (zo’n 30.000 uur) verklaard door een groep cliënten die in 2015 – tegen de verwachting
in – onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) gedeclareerd kon worden. Deze cliënten hadden in 2015 óf
zorg uit de Zvw, óf Wmo-zorg óf een combinatie van beiden. Eind 2015 bleek dat de betreffende
aanbieder dat administratief nog niet kon scheiden. De geleverde zorg is uiteindelijk volledig onder
de Zvw gedeclareerd. Deze bijna 30.000 uren bedragen omgerekend zo’n € 1,2 miljoen. Dit is een
éénmalig ‘voordeel’ omdat deze scheiding tussen Zvw en Wmo in 2016 wél gemaakt kan worden.
Blok B2 Combinatie: specialistische begeleiding
Er is sprake van een onderbesteding op de specialistische begeleiding. Een mogelijke verklaring
wordt genoemd door diverse aanbieders in de kwartaalgesprekken. Zij geven aan dat aan het begin
van een begeleidingstraject meer uren begeleiding nodig zijn dan later in het traject. De
oorspronkelijke toewijzing door het wijkteam wordt op die eerste benodigde inzet gedaan. Als later
in het traject minder uren nodig zijn, loopt de feitelijke realisatie steeds verder achter ten opzichte
van de toewijzing. Of dit inderdaad zo is, zal getoetst worden bij zowel de wijkteams/Lokale
Toegangspoort als de Combinatie in de perceelgesprekken.
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1.2.2 Blok B Kleine Aanbieders
De Kleine Aanbieders laten regionaal een overbesteding zien (+ 71%) ten opzichte van de begroting.
Dit is een overschrijding van het beschikbare budget met € 2.021.000. Dit wordt deels verklaard door
een verschuiving van pgb naar ZIN (zie ook 1.2.6). De overschrijding zien we in alle gemeenten in
meer of mindere mate terug. Zie onderstaande tabel:
Gemeente

Begroting

Realisatie

Resultaat

Berg en Dal

258

480

- 222

Beuningen

88

226

- 138

Druten

114

154

- 40

Heumen

43

187

- 144

Mook en Middelaar

72

108

-36

1.961

3.279

- 1.318

Wijchen

326

448

- 122

TOTAAL

2.862

4.883

- 2.021

Nijmegen

Bedragen * € 1.000
Door afrondingsverschillen kan het gepresenteerde totaal afwijken van de optelsom

Totaal Regio Kleine Aanbieders
€ 498
B1
€ 883

€ 2.364
B2
€ 3.984
€-

€ 1.000

€ 2.000
Budget

€ 3.000

€ 4.000

€ 5.000

Realisatie

In de regio is 80% van de zorg geleverd door de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 4.882.722=
€ 3.906.178):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ZorgPlus
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Bureau Beckers
Stg. Zahet
Plushome BV
SZZ Samenwerkende zorgboeren
BOTS begeleiding BV
Home Instead Thuisservice Nijmegen
Stichting STAN
Dahlia Kracht B.V.
Stichting GrandCare
Mundozorg
OBG
Socra
14

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Professionals in NAH
Miloud Consultancy
Via-zorg
Humazorg
Stichting Siza
Proteion
‘s Heeren Loo
Thuiszorg ELELE
Domus Magnus

1.2.3 Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders
Aan het begin van 2015 was de verdeling van de geleverde zorg ingeschat op zo’n 80-20: ongeveer
80% van de zorg zou door de Combinatie geleverd worden en 20% door de Kleine Aanbieders. Uit de
realisatiecijfers blijkt nu dat deze verdeling anders ligt: de Combinatie heeft 70% van het totale
volume geleverd, de Kleine Aanbieders 30%.

Regio Totaal Wmo

30%
Combinatie
Kleine aanbieder
70%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Bij de nieuwe instroom is het aandeel van de Kleine Aanbieders nog groter: 42% (en 58%
Combinatie) terwijl bij de bestaande klanten (zorgcontinuïteit) het aandeel kleiner is: 25% Kleine
Aanbieders en 75% Combinatie.
1.2.4 Begeleiding/dagbesteding ZG - landelijk raamcontract
De VNG heeft namens alle gemeenten landelijks inkoopafspraken gemaakt voor begeleiding en
dagbesteding voor zintuigelijk gehandicapten (ZG). Ook de gemeenten in de regio Nijmegen zijn
aangesloten op de landelijke raamovereenkomst voor specialistische begeleiding en dagbesteding
voor mensen met zintuiglijke beperkingen. Er is voor deze landelijke aanpak gekozen omdat het om
een specifieke en kleine doelgroep en om een specialistische vorm van ondersteuning gaat. Het
betreft acht gecontracteerde landelijke aanbieders met veel expertise op dit gebied. De
overeengekomen tarieven zijn onderdeel van de landelijke inkoopafspraken ZG en hebben
betrekking op 2015, 2016 en 2017.
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Het gaat om ondersteuning aan:




Doofblinden
Visueel
Vroegdoven

(Kentalis, GGMD, Kalorama)
(Bartimeus, Robbert Coppes Stichting, Visio)
(Kentalis, GGMD, Noorderbrug, Gelderhorst)

In onderstaande tabel staan zijn de begroting en de realisatie van de landelijk ingekochte zorg voor
2015 tegen elkaar afgezet. Regionaal zijn we ruim binnen de begroting gebleven. Ook hier zien we
weer grote verschillen tussen de gemeenten.

Beuningen
Druten
Berg en Dal
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen
Totaal

Begroot Realisatie Verschil
65
16
49
9
0
9
47
38
9
5
0
5
0
0
0
109
104
5
29
9
19
264
168
96

Bedragen * € 1.000

1.2.5 Eigen Bijdrage
Cliënten betalen voor Wmo voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het vaststellen,
opleggen, innen en afdragen van deze eigen bijdrage gebeurt landelijk, door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Hiertoe ontvangt het CAK periodiek van alle zorgaanbieders en
gemeenten informatie over de geleverde uren Wmo-zorg (huishoudelijke hulp, begeleiding,
dagbesteding etc.), de verstrekte hulpmiddelen/voorzieningen en de betaalde pgb’s. Het CAK is
bevoegd om inkomensgegevens bij de Belastingdienst op te vragen waarna het mogelijk wordt de
eigen bijdrage aan cliënten te factureren. Uit informatie over de afgelopen jaren blijkt dat het CAK
bijna alle opgelegde eigen bijdrage incasseert en aan ons afdraagt. Dit is gunstig omdat het
debiteurenrisico voor de gemeente is. In tabel:
Eigen bijdrage

Begroot

Realisatie Verschil

Berg en Dal
Beuningen
Druten
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen

816
439
319
340
140
5.781
900

664
348
266
203
111
4.794
719

152
91
53
138
29
987
181

Totaal

8.735

7.106

1.630

Bedragen * € 1.000
Deze bedragen zijn inclusief huishoudelijke hulp en beschermd wonen

De eigen bijdrage voor de Wmo was voor de regio begroot op ruim € 8,7 miljoen (inclusief
huishoudelijke hulp en beschermd wonen). Hiervan is in 2015 zo’n € 7,1 miljoen opgelegd. Een
verschil van ruim € 1,6 miljoen. Het verschil valt grotendeels te verklaren door dat er minder zorg is
verleend dan gecalculeerd was waardoor er minder eigen bijdrage is opgelegd.
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Wettelijk is bepaald dat de aanlevering door de aanbieders dient te geschieden. Medio 2015 werd
duidelijk dat dit moeizaam verliep; een groot deel van de aanbieders had nog geen cliënten
aangemeld. Dit had onder meer te maken met problemen van technische aard: codes van onze
bouwstenen kwamen niet overeen met codes die het CAK hanteerde. Ook kwam het voor dat
gemeenten de regionale bouwsteen-codes verschillend vertaalden richting CAK. Om dit te
verbeteren zijn we met de zorgaanbieders en het CAK in gesprek zijn gegaan over het in beeld
brengen en aanpakken van de knelpunten.
De gemeente Wijchen kwam met het signaal dat de eigen bijdrage leidt tot zorgmijdend gedrag:
wijkteams horen aan de keukentafel dat burgers de eigen bijdrage te hoog vinden en om die reden
af zien van hulp of ondersteuning. Dit lijkt vooralsnog om een handvol burgers te gaan. De hoogte
van de eigen bijdrage is een lokale aangelegenheid en in de regio zeer wisselend geregeld: de
gemeente Nijmegen heeft juist een voor inwoners zeer gunstig eigen bijdrage beleid en herkent dit
signaal niet. Voor de rest van de regio is geen zicht op de omvang van de mogelijke zorgmijders.
1.2.6 Pgb
Zoals onderstaande tabel laat zien, blijven de uitgaven voor pgb’s fors achter bij de begroting.
Wmo

Begroot

Realisatie Verschil

Berg en Dal

496

441

Beuningen

360

303

57

Druten

540

311

228

Heumen

234

187

48

Mook en Middelaar

187

101

86

3.902

3.084

818

763

437

326

6.482

4.864

1.618

Nijmegen
Wijchen
TOTAAL
Bedragen * € 1.000

55

Dit geldt voor alle gemeenten in de regio en sluit aan bij de trend van de afgelopen jaren dat het
aantal pgb-houders terugloopt. Los van deze trend is een belangrijke verklaring dat veel Kleine
Aanbieders die voorheen vooral met pgb’s werkten, sinds 2015 een raamovereenkomst voor Zorg In
Natura met de regio hebben. Hierdoor kan veel zorg ingezet worden zonder dat een pgb nodig is. De
onderbesteding bij de pgb’s komt dan ook grotendeels overeen met de overschrijding bij de Kleine
Aanbieders.
Daarnaast is het pgb omgezet naar een zogenaamd ‘trekkingsrecht’. Vanaf 1 januari 2015 krijgen
budgethouders met een pgb het budget niet meer op hun eigen rekening gestort maar gaat de
betaling via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB verzorgt vervolgens de betalingen aan de
zorgverleners. Het trekkingsrecht is ingevoerd om onrechtmatig gebruik van het pgb te voorkomen.
Deze wijziging heeft, samen met de strengere criteria om een pgb te kunnen beheren, ook geleid tot
een afname van het aantal pgb’s.
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1.3 Wmo cijfers per gemeente
In de volgende paragrafen staan de Wmo cijfers uitgesplitst naar de gemeente. In paragraaf 1.2 zijn
de cijfers over eigen bijdrage, pgb en Kleine Aanbieders en de bevindingen per zorgproduct door de
Combinatie toegelicht. Voor de afzonderlijke gemeenten presenteren we hieronder de cijfers en
tabellen.
1.3.1 Berg en Dal
Berg en Dal
Eigen bijdrage

Budget Realisatie
-816
-664

Sub tot.

Verschil
-152

PGB B1 en B2

496

441

55

Kleine aanbieders

258

480

-222

470
945
1.416

281
680
960
142

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

456
-142
314
-5

Bedragen * € 1.000







€ 152.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 55.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 222.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 314.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Berg en Dal is er aan de Combinatie een
voorschot beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 1,4 miljoen. In 2015 is voor € 960.000,aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 456.000,-.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 142.000,-. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 314.000,-
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Realisatie Berg en Dal

Berg en Dal Combinatie
€ 470
B1
€ 281

€ 946
B2
€ 680
€-

€ 200

€ 400

€ 600

Budget

€ 800

€ 1.000

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Berg en Dal Kleine Aanbieders
€ 80
B1
€ 203

€ 178
B2
€ 277
€-

€ 50

€ 100

€ 150
Budget

€ 200

€ 250

€ 300

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Berg en Dal
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Berg en Dal opgenomen: 66% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 34% door de
Kleine Aanbieders.

Berg en Dal Totaal Wmo

34%
combinatie
Kleine aanbieder
66%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Kleine Aanbieders Berg en Dal
In Berg en Dal is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 480.200 =
€ 384.160):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SZZ Samenwerkende zorgboeren
ZorgPlus
Stg. Zahet
Plushome BV
Zozijn
TVN
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
BOTS begeleiding BV
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1.3.2 Beuningen
Beuningen
Eigen bijdrage
PGB B1 en B2
Kleine aanbieders
Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

Budget Realisatie
-439
-348

Sub tot.

Verschil
-91

360

303

57

88

226

-138

227
466
693

92
358
450
69

243
-69
173
2

Bedragen * € 1.000







€ 91.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 57.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 138.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 173.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Beuningen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 693.000,-. In 2015 is voor € 450.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 243.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 69.000,-. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 173.000,-
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Realisatie Beuningen

Beuningen Combinatie
€ 227
B1
€ 92

€ 466
B2
€ 359
€-
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€ 200
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€ 300

€ 400

€ 500

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Beuningen Kleine Aanbieders
€ 42
B1
€ 29
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B2
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€-
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€ 100
Budget
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€ 250

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Beuningen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Beuningen opgenomen: 67% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 33% door de
Kleine Aanbieders.

Beuningen Totaal Wmo

33%
Combinatie
Kleine aanbieder
67%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een groter aandeel in de nieuwe instroom hebben: 39%. Bij de continuïteit van
zorg bedraagt hun aandeel 29%.
Kleine Aanbieders Beuningen
In Beuningen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 226.108 =
€ 180.886):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stichting GrandCare
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Bureau Beckers
ZorgPlus
Stichting Siza
Doederij
SZZ Samenwerkende zorgboeren
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1.3.3 Druten
Druten
Eigen bijdrage

Budget Realisatie
-319
-266

Sub tot.

Verschil
-53

PGB B1 en B2

540

311

228

Kleine aanbieders

114

154

-40

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

231
452
683

149
233
382
68

301
-68
233
368

Bedragen * € 1.000







€ 53.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 228.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 40.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 233.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Druten is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 683.000,-. In 2015 is voor € 382.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 301.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 68.000,-. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 233.000,-
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Realisatie Druten

Druten Combinatie
€ 231
B1
€ 149

€ 452
B2
€ 233
€-

€ 100

€ 200

€ 300

Budget

€ 400

€ 500

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Druten Kleine Aanbieders
€ 34
B1
€ 19
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B2
€ 135
€-
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Budget

€ 100
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€ 160

Realisatie

Bedragen * € 1.000

25

Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Druten
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Druten opgenomen: 74% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 26% door de
Kleine Aanbieders.

Druten Totaal Wmo

26%
Combinatie
Kleine aanbieder
74%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een groter aandeel in de nieuwe instroom hebben (37%). Bij de continuïteit van
zorg bedraagt hun aandeel 22%.
Kleine Aanbieders Druten
In Druten is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 154.123 =
€ 123.298):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOTS begeleiding BV
Professionals in NAH
Plushome BV
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
JP van de Bentstichting
SZZ Samenwerkende zorgboeren
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1.3.4 Heumen
Heumen
Eigen bijdrage
PGB B1 en B2
Kleine aanbieders
Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

Budget Realisatie
-340
-203

Sub tot.

Verschil
-138

234

187

48

43

187

-144

265
477
742

94
167
261
74

481
-74
407
173

Bedragen * € 1.000







€ 138.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 48.000,- heeft betrekking op minder inzet pgb. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 144.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 407.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Heumen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 742.000,-. In 2015 is voor € 261.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 481.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 74.000,-. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 407.000,-
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Realisatie Heumen

Heumen Combinatie
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Bedragen * € 1.000

Heumen Kleine aanbieders
€ 16
B1
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€-
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Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Heumen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Heumen opgenomen: 76% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 24% door de
Kleine Aanbieders.

Heumen totaal Wmo

24%
combinatie
Kleine aanbieder
76%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een groter aandeel in de nieuwe instroom hebben (30%). Bij de continuïteit van
zorg bedraagt hun aandeel 22%.
Kleine Aanbieders Heumen
In Heumen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 187.381 =
€ 149.905):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stichting GrandCare
Kalorama (is in Heumen geen onderdeel van de Combinatie, maar Kleine Aanbieder)
Stichting STAN
Bureau Beckers
Professionals in NAH
Stichting Siza
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
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1.3.5 Mook en Middelaar
Mook en Middelaar
Eigen bijdrage
PGB B1 en B2
Kleine aanbieders
Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

Budget Realisatie
-140
-111

Sub tot.

Verschil
-29

187

101

86

72

108

-36

111
113
224

16
79
95
22

129
-22
107
128

Bedragen * € 1.000







€ 29.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 86.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 36.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 107.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Mook en Middelaar is er aan de Combinatie een
voorschot beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 224.000,-. In 2015 is voor € 95.000,aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 129.000,-.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 22.000,-. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 107.000,-
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Realisatie Mook en Middelaar

Mook en Middelaar Combinatie
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B1
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Bedragen * € 1.000

Mook en Middelaar
Kleine Aanbieders
€ 24
B1
€ 100
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B2
€9
€-
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Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Mook en Middelaar
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Mook en Middelaar opgenomen: 31% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 69%
door de Kleine Aanbieders. Mook wijkt hierin sterk af van alle andere gemeenten in de regio.

Mook en Middelaar Totaal Wmo

31%
Combinatie
Kleine aanbieder
69%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een iets kleiner aandeel in de nieuwe instroom hebben (65%). Bij de continuïteit
van zorg is hun aandeel gelijk aan het totaal: 69%.
Kleine Aanbieders Mook en Middelaar
In Mook en Middelaar is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 108.359= € 86.687):
1. Proteion
2. Kalorama (is in Mook en Middelaar geen onderdeel van de Combinatie, maar Kleine
Aanbieder)
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1.3.6 Nijmegen
Nijmegen
Eigen bijdrage

Budget Realisatie
-5.781
-4.794

Sub tot.

Verschil
-987

PGB B1 en B2

3.902

3.084

818

Kleine aanbieders

1.961

3.268

-1.307

Combinatie B1

2.340

933

Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

5.584
7.924

4.576
5.509
792

2.415
-792
1.623
147

Bedragen * € 1.000







€987.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 818.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 1,3 miljoen heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 1,6 miljoen heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Nijmegen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 7,9 miljoen. In 2015 is voor € 5,5 miljoen aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 2.4 miljoen. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 792.000,-. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 1,6 miljoen.
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Realisatie Nijmegen

Nijmegen Combinatie
€ 2.340
B1
€ 933

€ 5.584
B2
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€-

€ 1.000

€ 2.000

€ 3.000
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€ 6.000

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Nijmegen Kleine Aanbieders
€ 219
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€ 400

€ 1.742
B2
€ 2.863
€-
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€ 3.500

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Nijmegen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Nijmegen opgenomen: 77% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 23% door de
Kleine Aanbieders.

Nijmegen Totaal Wmo

23%
Combinatie
Kleine aanbieder
77%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Kleine Aanbieders Nijmegen
In Nijmegen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 3.278.564 =
€ 2.622.851):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ZorgPlus
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Bureau Beckers
Stg. Zahet
Dahlia Kracht B.V.
Plushome BV
Stichting STAN
Socra
BOTS begeleiding BV
OBG
Mundozorg
Miloud Consultancy
Home Instead Thuisservice Nijmegen
Humazorg
Via-zorg
Domus Magnus
Stichting OnderDak
Professionals in NAH
Thuiszorg ELELE
I Care BV
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1.3.7 Wijchen
Wijchen
Eigen bijdrage

Budget Realisatie
-900
-719

Sub tot.

Verschil
-181

PGB B1 en B2

763

437

326

Kleine aanbieders

326

448

-122

330
800
1.131

149
664
813
113

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

317
-113
204
228

Bedragen * € 1.000







€ 181.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 326.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 122.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 204.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Wijchen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 1,1 miljoen. In 2015 is voor € 813.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 317.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 113.000,-. Het
betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er
sprake is van een onderbesteding van € 204.000,-
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Wijchen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Wijchen opgenomen: 63% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 37% door de
Kleine Aanbieders.

Wijchen Totaal Wmo

37%
Combinatie
Kleine aanbieder
63%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Kleine Aanbieders Wijchen
In Wijchen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 447.987 =
€ 359.390):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Home Instead Thuisservice Nijmegen
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
ZorgPlus
Drie Handen BV h.o.d.n. "Bij ons"
Zorgboerderij Henricus Hoeve
SOC Nederland
Bureau Beckers
BOTS begeleiding BV
ZMW
Stichting STAN
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2. Regionaal beeld Jeugdhulp
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk rapporteert het Regionaal Ondersteuningsbureau over de uitvoering van de
jeugdhulp in 2015 die valt onder de Jeugdwet. De Jeugdwet regelt de uitvoering van alle jeugdhulp,
die vóór 1 januari 2015 was ondergebracht bij de provincies (Jeugd en Opvoedhulp), de
zorgverzekeraars (Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg) en het zorgkantoor (de licht verstandelijk
gehandicaptenzorg).
Tijdens de voorbereiding op de transitiedatum van 1 januari 2015 hebben de regiogemeenten het
Regionaal Transitie Arrangement (RTA) afgesproken met het Rijk. Afhankelijk van de zorgvorm is een
budgetgarantie afgesproken variërend van 80% tot 92% van de omzet in 2013 voor alle instellingen
die werkzaam zijn in onze regio. Voor Jeugd-GGz was dit 2012. De garanties zijn bedoeld om voor
cliënten die in 2014 in zorg zaten en ook in 2015 zorg dienden te ontvangen een zo zacht mogelijke
landing te regelen. Er waren hieromtrent grote zorgen bij het Rijk. Er is hiermee zorgcontinuïteit
(voor de inwoners) en systeemcontinuïteit (voor de instellingen) geboden.
Op basis van dit RTA zijn eind 2014 alle contracten gesloten voor de totale jeugdhulp in de regio
Nijmegen. De jeugdhulp is onder te verdelen in de volgende blokken:







Blok B1 Dagbesteding, dagbehandeling en kortdurend verblijf door de Combinatie en de
Kleine Aanbieders;
Blok B2 Begeleiding en ambulante trajecten door de Combinatie en de Kleine Aanbieders;
Blok C1 Zorg met verblijf in pleegzorg, gezinshuizen of residentiële voorzieningen (zowel
regionaal als bovenregionaal georganiseerd);
Blok C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering (maatregelen die door de rechtbank ten
behoeve van kinderen worden opgelegd, het gedwongen kader);
Pgb’s voor alle met uitzondering van het gedwongen kader;
Het Landelijk Transitie Arrangement, landelijke aanbieders van zeer specialistische zorg.

Voor nagenoeg alle bovengenoemde onderdelen hebben we een beeld dat we hebben afgestemd
met de aanbieders via kwartaalgesprekken. In deze gesprekken is aandacht besteed aan de
inhoudelijke duiding van de gegevens. Daarnaast is voor alle cliënten gekeken of deze wel door onze
regio betaald moeten worden (controle op woonplaatsbeginsel).
De regio heeft in 2015 contracten met zo'n 150 zorgaanbieders op het gebied van jeugdhulp. De
aanbieders binnen Blok B zijn aanbesteed en hebben een inkoopcontract. De aanbieders binnen Blok
C zijn gesubsidieerd. Dit is regionaal georganiseerd. De gemeente Nijmegen heeft namens de
regiogemeenten de subsidies verleend. Voor de bovenregionale zorg werd in 2015 samengewerkt
binnen de G7 (de zeven Gelderse jeugdhulp regio’s).
Daarnaast heeft de VNG contracten gesloten met de landelijk opererende zorgaanbieders in het
kader van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Het ROB heeft informatie van 40 partijen in
Nederland die zijn gecontracteerd om deze zeer specialistische dienstverlening aan te bieden, zoals
bijvoorbeeld het Leo Kannerhuis (behandeling).
In totaal wordt er in deze rapportage verantwoording afgelegd over € 59 miljoen aan jeugdhulp in de
regio Nijmegen.
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Budget
6,7
1,7

16,8
Blok B1 en B2 Combinatie
Blok B1 en B2 Kleine Aanbieders

6,9

Blok C1 Zorg met verblijf
Blok C2 Jeugdbescherming
LTA
6,9

PGB's

20,4

Bedragen * € 1.000.000
Contracten naar indeling in Blokken
Regionaal Blok B Combinatie:
Instelling
’s Heeren Loo, Pro Persona,
Karakter, Dichterbij, Entrea,
De Driestroom, Pluryn, RIBW,
Iriszorg

Voorzieningen
B1 Dagbehandeling, dagbesteding en
kortdurend verblijf (logeren),
B2 Ambulante hulp en begeleiding.

Oorspronkelijk:
Wlz uitname:
Definitief:

Bedrag
€ 17.685.226
€ 904.895
€ 16.780.331

Voor blok B is een contract gesloten met de Combinatie, een samenwerkingsverband van 18
aanbieders die zowel jeugdhulp als Wmo uitvoeren voor de regio Nijmegen. De in de tabel
genoemde 9 aanbieders zijn de aanbieders die daadwerkelijk jeugdhulp leveren.
De budgetafspraak met de Combinatie is afgeleid van het macrobudget van het Rijk en in oktober
2014 vastgesteld. Deze is als voorschot verleend. In de loop van 2015 is het oorspronkelijke bedrag
nog gecorrigeerd met de uitname die het Rijk uit het macrobudget heeft gedaan vanwege de
cliënten die de mogelijkheid hadden om te kiezen om via de Wet langdurige zorg (Wlz) hun zorg te
ontvangen. Deze Wlz-uitname bedroeg voor de Jeugd € 904.895.
We zetten de realisatie in dit rapport af tegen het bevoorschotte budget. Dit bevoorschotte budget
is gebaseerd op de historische inschatting van de productie 2013, waarop ook het RTA is gebaseerd.
Deze gegevens zijn medio 2014 gegenereerd uit alle bronnen die tot dan voorhanden waren, zoals
van de provincie en van Vektis (Rijksgegevens van Zorgverzekeringswet en AWBZ).
Als onderdeel van het contract met de Combinatie is daarnaast in de loop van 2015 ook een
zogenaamde nulmeting (of startsituatie) afgesproken. De nulmeting is gebaseerd op gegevens die de
instellingen zelf hebben aangeleverd. De nulmeting is gebruikt om afspraken te maken over de
productie die de Combinatie in 2015 zou moeten leveren. Het betreft een grove inschatting. De
nulmeting wijkt af van het budget dat de Combinatie als voorschot heeft ontvangen. Omdat de
nulmeting slechts een technisch middel is om tot afrekening met de Combinatie te komen,
gebruiken we deze niet in de rapportage om de realisatie-cijfers te verklaren en te duiden.
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Regionaal Blok B Kleine Aanbieders:
Instelling
ongeveer 80-90 aanbieders

Voorzieningen
B1 Dagbehandeling, dagbesteding en logeren
B2 Ambulante hulp en begeleiding

Bedrag
€ 6.879.705

Bij de Kleine Aanbieders is sprake van een ingeschat totaalbudget per gemeente op basis van de
historische inschatting van de productie 2013 van de belangrijkste Kleine Aanbieders (die toen
bekend waren). Hierop is ook het RTA gebaseerd. De Kleine Aanbieders krijgen hun daadwerkelijke
productie betaald tegen de regionaal vastgestelde Bouwsteentarieven.
Regionaal Blok C1 zorg met verblijf:
Instelling
Entréa
Pluryn
Driestroom
Karakter
IrisZorg
RIBW Nijm R’land
Pactum
Lindenhout
William Schrikker Groep
RIBW Arnhem Veluwevallei
Pro Persona
Subtotaal
Betalingsregelingen overige
C1 aanbieders
Totaal

Voorzieningen
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Beschermd wonen, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Gezinshuis
Opname en langdurige klinische opname GGz,
Crisisopvang klinische GGz
Opname en langdurige klinische opname GGz,
Crisisopvang klinische GGz (verslavingszorg)
Beschermd wonen Jeugd-GGz en J-(L)VG
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Pleegzorg
Beschermd wonen Jeugd-GGz en J-(L)VG
Opname en langdurige klinische opname GGz,
Crisisopvang klinische GGz
Alle vormen van zorg met verblijf

Bedrag
€ 5.426.664
€ 1.557.384
€ 1.482.406
€ 2.981.343
€ 657.975
€ 493.000
€ 117.165
€ 346.459
€ 272.100
€ 175.000
€ 133.000
€ 13.642.496
€ 670.160
€ 14.312.656

Bovenregionaal Blok C1 zorg met verblijf:
Instelling
Entréa
Pluryn

OGHeldringstichting
Intermetzo

Koraalgroep
Horizon

Voorzieningen
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, crisisbedden en ambulante spoedhulp
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG,
JeugdzorgPLus, crisisbedden en ambulante spoedhulp
JeugdzorgPLus
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG,
JeugdzorgPlus, crisisbedden en ambulante spoedhulp
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG,
JeugdzorgPlus, crisisbedden en ambulante spoedhulp

Totaal
Daarnaast hebben Lindenhout, ’s-Heerenloo en Pactum een 0-uren contract.

Bedrag
€ 2.658.370
€ 1.383.207

€ 1.386.280
€ 464.795

€ 170.795
€ 44.006

€ 6.107.453
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Regionaal Blok C2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering:
Instelling
Jeugdbescherming
Gelderland
William Schrikker Groep
Leger des Heils
Subtotaal (zonder voorveld)
Totaal

Voorzieningen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Voorveld-producten: consultatie en advies, drang,
spoedzorg, nazorg, zorgmeldingen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Bedrag
€ 4.220.948
€ 1.359.122
€ 1.208.000
€ 72.979
€ 5.501.927
€ 6.861.049

Ook de budgetten van alle subsidies in Blok C zijn gebaseerd op de historische inschatting van de
productie 2013 van de aanbieders. Van al deze aanbieders waren toen gegevens. Hierop is ook het
RTA gebaseerd.
Landelijk arrangement:
Aanbieders
40 landelijke aanbieders

Voorzieningen
Zeer specialistische jeugd en opvoedhulp, Jeugd-GGz en
Jeugd-LVG

Bedrag
€ 1.747.736

Persoonsgebonden budgetten (pgb’s):
Instelling
Aanbieders jeugdhulp

Voorzieningen
Alle vormen van jeugdhulp m.u.v. gedwongen kader

Bedrag
€ 6.756.142

Exclusief
Er zijn geen prestaties verwerkt wat betreft eventuele lokale uitgaven, zoals een innovatiebudget op
Blok B, en de prestaties van de regionale innovatie Blok C1 (€401.000). Via dit innovatiebudget zijn
de time-outvoorzieningen MoederKindHuis en Huis om te Zijn deels gefinancierd. Daarnaast is er
een project gedaan op integrale spoedhulp van de J&O en Jeugd-LVG. Hierover volgt een separate
rapportage.
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2.2 Zorginzet in relatie tot het budget
We presenteren in dit hoofdstuk productie-eenheden in Blok B, plekken in Blok C1 en trajecten in
Blok C27.
2.2.1 Blok B Combinatie
Instelling
’s Heeren Loo, Pro Persona, Karakter, Dichterbij, Entrea,
Driestroom, Pluryn, RIBW, Iriszorg

Voorzieningen
B1 dagbehandeling, dagbesteding en logeren
B2 ambulante hulp en begeleiding

We presenteren hieronder het budget in relatie tot de realisatie, gecorrigeerd voor de
budgetgaranties RTA:
B1 realisatie

5819

B1 budget

4862

B2 realisatie

11295

B2 budget

11919
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Bedragen * € 1.000

We presenteren hieronder de realisatie 2015 voor de Combinatie Blok B:
B1 vervoer real (dagen)
B1 kdv real (etmalen)

15092
1120

B1 dagbest./beh. real (dagdelen)
B2 begeleiding real (uren)

54553
19960
171689

B2 behandeling real (uren)
B2 spec. J-GGz real* (uren)

27011

In het Blok B1 is de realisatie hoger dan het budget. Uit analyse van de gegevens en gesprekken met
de aanbieders weten we dat het gebruik van kortdurend verblijf (logeren) is toegenomen. Bij
dagbesteding en dagbehandeling zijn de verschillen tussen realisatie en de historische gegevens
klein. Het is hier lastig aangeven of qua zorginzet de aantallen significant zijn toe- of afgenomen. Bij
vervoer is de realisatie lager dan voorheen.
Wat betreft Blok B2 kan geconcludeerd worden dat de realisatie door de Combinatie lager is dan het
budget. De onderbesteding zit vrijwel volledig bij de behandelproducten (behandeling kort, middel,
lang en specialistische Jeugd-GGz). Met name in de sector J&O (Entrea) en in mindere mate de
Jeugd-GGz (vooral ProPersona) is sprake van een onderbesteding. De realisatie is lager geweest dan
de RTA budgetgaranties. Deze zijn in alle gevallen gerespecteerd.
De lage instroom, bij met name de J&O in de eerste helft van het jaar 2015, veroorzaakt dit beeld.
De oorzaak is onderwerp van gesprek geweest. Er is sprake geweest van een trage start na de
transitie op 1 januari. Zowel aanbieders als gemeenten (wijkteams, sociale teams) hebben veel
processen opnieuw moeten inrichten en hebben zich tot elkaar moeten leren verhouden. Dat kostte
7

We hebben geen unieke cliënten in beeld over het gehele jaar 2015. Deze gegevens zijn voor 2015 niet
voorhanden. Voor 2016 brengen we via de productiemonitor Initi8 wel unieke cliënten in beeld.

43

tijd. Na de zomervakantie is de instroom op gang gekomen en zien we een ‘normaler’ beeld in de
verwijzingen.
Voor de Jeugd-GGz geldt nog steeds dat de verwijzingen voornamelijk door de huisartsen worden
gedaan. Zij hebben minder te maken gehad met de bovengenoemde effecten van de transitie in de
eerste helft van het jaar. Landelijk was het beeld in 2015 dat de Jeugd-GGz veel vragen kreeg en er
sprake was van wachtlijsten. In Nijmegen is dit beeld niet zichtbaar en is ook niet herkend in het
veld. Voor Karakter Jeugd-GGz geldt overigens wel dat er sprake is geweest van een wachtlijst in
2015. Met de aanbieders van Jeugd-GGZ en J&O, de huisartsen, jeugdartsen en een afvaardiging van
de wijkteams is gesproken over een betere verwijzing naar de hulp. Dit heeft geresulteerd in
concrete afspraken waardoor verwijzingen nauwkeuriger kunnen worden gedaan en er rekening kan
worden gehouden met eventuele wachtlijsten. Hierdoor kunnen cliënten eerder geholpen worden.
Bij het product begeleiding zien we een iets ander beeld. Begeleiding lijkt ietwat toegenomen te zijn.
Het verschil tussen realisatie en de historische gegevens is klein. Het is dus lastig aan te geven of qua
zorginzet er sprake is van een significant verschil t.o.v. de historie.
Hieronder presenteren we budget in relatie tot realisatie 2015 Combinatie Blok B, gecorrigeerd voor
RTA, inclusief effect contractafspraken:
Regio
Budget Realisatie Sub tot. Verschil
Combinatie B1
4.862
5.926
Combinatie B2
11.919
11.123
Totaal
16.781
17.049
-268
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
303
-303
Overbesteding Combinatie
-571
Bedragen * € 1.000

De regiogemeenten hebben aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van
€ 16,8 miljoen. In 2015 is voor € 17,0 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een overbesteding van € 0,3 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. Het betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de
realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het budget bedraagt vindt er geen verrekening
plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een overbesteding van € 0,6 miljoen.
2.2.2 Blok B Kleine Aanbieders
Instelling
ongeveer 80-90 aanbieders

Voorzieningen
Ambulante hulp en begeleiding,
dagbehandeling, dagbesteding en logeren

We presenteren het budget versus de realisatie 2015 voor de Kleine Aanbieders regionaal:
Regio
Budget
Realisatie Verschil
Kleine Aanbieders
6.880
6.900
-20
Bij de Kleine Aanbieders is de gerealiseerde productie min of meer gelijk aan de geraamde productie
in 2013. De verklaring daarvoor is niet makkelijk te geven, omdat we in 2013 geen compleet beeld
hadden van het aantal Kleine Aanbieders in onze regio. We hebben gewerkt met productiegegevens
2013 uit Vektis (landelijk systeem). Dit was verre van compleet. Een groot deel van de Kleine
Aanbieders dat nu geproduceerd heeft in onze regio zat daar niet in.
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Bij de Kleine Aanbieders is in 2015 €6,9 miljoen gerealiseerd. Het gros van de productie binnen de
Kleine Aanbieders bestaat uit Jeugd-GGz, namelijk €5,2 miljoen. Hiervan wordt door de
specialistische Jeugd-GGz €4,2 miljoen en via de basis-Jeugd-GGz €1 miljoen gerealiseerd. De grote
partijen in deze regeling zijn onder andere de coöperatie Vrijgevestigden, Parnassia, Virenze en
YesWeCanClinics.
Vermeldenswaardig is de samenwerking die binnen de GGZ partijen -zowel Combinanten als ook
Kleine Aanbieders- is ontstaan. Men heeft elkaar opgezocht om voor de patiënten maar ook voor
bijvoorbeeld de verwijzers de ketensamenwerking zo goed mogelijk te organiseren. Overigens is bij
deze intensievere samenwerking ook Entrea vanuit de Combinatie betrokken.
Binnen de €4,2 miljoen aan specialistische Jeugd-GGz bedraagt het onderdeel Dyslexiezorg €2,1
miljoen. Het via Vektis geraamde budget dyslexiezorg bedraagt voor onze regio ongeveer €1 miljoen.
Hierop is ons macrobudget 2015 gebaseerd. Het verschil is te verklaren doordat Vektis maar twee
grote dyslexieaanbieders in onze regio kende (RID en Marant), terwijl we in onze regio met 11
dyslexieaanbieders werken. Het tekort op dyslexiezorg bedraagt in 2015 dus meer dan €1 miljoen.
We weten niet of de inzet van dyslexiezorg in 2015 is afgenomen t.o.v. de werkelijke inzet in 2014.
De grote partijen RID en Marant hebben een stijgende omzet van zo’n 20% t.o.v. de Vektis gegevens
2013. In de loop van 2015 zijn we met de dyslexieaanbieders gesprekken gaan voeren. We willen
voor 2016 de inkoop op een andere manier organiseren.
De overige € 1,7 miljoen bestaat uit Jeugd-LVG en J&O aanbieders. Hierin zitten o.a. begeleiding voor
Jeugd-LVG door bijvoorbeeld Bureau Bots, Bureau Beckers en Kenniscentrum ADHD en ASS.
Daarnaast ambulante J&O hulp door bijvoorbeeld OGHeldringstichting en Stichting Meander.
Realisatie Kleine Aanbieders 2015 in totalen per zorg type:
Aanbieders per zorgvorm
Specialistische Jeugd GGz, dyslexie
Specialistische Jeugd GGz, overig
Basis-GGz
Jeugd-LVG en J&O hulp

Regio totaal
2,1 mln
2.1 mln
1.0 mln
1.7 mln

Er is een redelijk groot aantal Kleine Aanbieders dat helemaal geen productie heeft gerealiseerd in
onze regio. Dit komt omdat men zich ‘voor de zekerheid’ heeft ingeschreven in onze regio zonder
van te voren te weten of men cliënten zou werven. Andere redenen zijn bekendheid bij de verwijzers
of te grote concurrentie op bepaalde producten of thema’s.
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In de Regio Nijmegen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 6.899.735= € 5.519.788):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Marant
Regionaal Instituut Dyslexie
Virenze
BOTS begeleiding BV
Kruip, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Opdidakt BV
OPM Nijmegen
Rebis
OG Helderingstichting
Yes We Can Clinics
Stichting Dr. Leo Kannerhuis
Parnassia Groep BV
VGG Zorg BV
Leger des Heils Gelderland
TVN
Dyslexiecentrum Wijchen
Meander
Tijhuis Psychologenpraktijk voor Kind en Jeugd
Compass GGZ en Scharwachter GGZ
Bureau Beckers
Humazorg
Radboud Universiteit Nijmegen
Stichting GGNet
Psychologen Thujapark
De Orthopedagogenpraktijk

2.2.3 Blok C1 Zorg met verblijf
Instelling C1 Regionaal
Entréa, PLuryn, Driestroom, Karakter, Iriszorg, RIBW
Nmg, RIBW Arnhem, Pactum, Lindenhout, WSG,
ProPersona, Betalingsregelingen overigen
Instelling C1 Bovenregionaal
Entréa, Pluryn, OGHeldringstichting, Intermetzo,
Koraalgroep, Horizon, Lindenhout, Pactum, sHeerenloo

Voorzieningen
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep
in de wijk, beschermd wonen, opname oa
langdurig GGz, Crisisopvang klinische GGz en
verslavingszorg
Voorzieningen
Terreingebonden residentiele voorzieningen
Jeugd en Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4
en 5 (L)VG, JeugdzorgPLus, crisisbedden en
ambulante spoedhulp
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We presenteren hieronder voor Blok C1 het aantal bezette plekken (realisatie) ten opzichte van het
aantal gesubsidieerde (bevoorschotte) plekken 2015:

pleegzorg real*
pleegzorg subs
gezinshuis real
gezinshuis subs
behandelgroep real
behandelgroep subs
besch wonen real
besch wonen subs
klinische opname real
klinische opname subs

198
188
36
29
63
55
16
15,5
5,5
8,5
0

50

100

150

200

* Bij de realisatie van de pleegzorg zijn de netwerkonderzoeken niet meegenomen in de tabel.

Alle pleegzorgaanbieders (Entrea, Pactum, Lindenhout en de William Schrikker Groep) hebben meer
plekken gerealiseerd dan gesubsidieerd. Er heeft binnen de pleegzorg een kleine verschuiving
plaatsgevonden naar meer netwerkpleegzorg en minder bestandspleegzorg (waarbij de ouders niet
uit het eigen netwerk van het kind komen).
De overbesteding van de gezinshuiszorg zit vooral bij Entrea en Driestroom. Gezinshuizen hebben
vanaf het tweede kwartaal van 2015 eigenlijk allemaal vol gezeten. De gezinshuizen van de JeugdLVG zijn erg ‘populair’ bij verwijzers. De druk op de gezinshuizen is daarentegen de afgelopen jaren
ook groot geweest.
Entrea en Pluryn zetten meer plekken behandelgroepen in dan gesubsidieerd. Er kan voorzichtig
geconcludeerd worden dat het in de sectoren Jeugd-LVG en J&O niet is gelukt om minder plekken te
realiseren. Dit heeft grotendeels te maken met de doelgroep en voor de Jeugd-LVG met de lange
doorlooptijd van de trajecten.
In de klinische GGz zien we een lichte afname van trajecten (klinische opnames). Met name Karakter
had bij aanvang in 2015 al een zeer korte doorlooptijd van de trajecten en een beperkte caseload in
de kliniek, doordat er vóór 2015 al veel bezuinigd was. Hierdoor bestaat er op dit punt weinig ruimte
om verder te korten. Wat verder opvalt is dat de verslavingskliniek en ook beschermd wonen (Vince)
van Iriszorg beperkt ingezet wordt, daar waar het gaat om de 18- leeftijdsgroep. Als reden is
aangegeven dat in het begin van 2015 de doorstroming niet goed op gang is gekomen.
In de cijfers zijn ook de betalingsregelingen van de overige C1 aanbieders meegenomen. Deze zijn
niet gesubsidieerd, maar hebben een regeling voor een plaatsing van één of meer kinderen met
zorgcontinuïteit. Hierin zitten 19 plekken pleegzorg en 7 plekken gezinshuiszorg. De grootste partijen
zijn Leger des Heils, Unik, Oosterpoort (regio N.O. Brabant) en De Karmel (regio Arnhem).
We presenteren hieronder voor Blok C1 Bovenregionaal het aantal bezette plekken (realisatie) ten
opzichte van het aantal gesubsidieerde plekken 2015:
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In Blok C1 bovenregionaal valt op dat de gerealiseerde plekken behandelgroepen terrein voor de
J&O en driemilieuvoorzieningen voor de Jeugd-LVG hoger is dan de subsidie. De subsidie is verleend
op basis van historische bezetting in 2013 en een bezuiniging van 20%. De bezuiniging is vrij fors
voor deze zorgvormen, omdat er weinig cliëntverloop in zit. Vandaar dat het nauwelijks te
verwachten is dat op deze zorgvormen meteen een bezuiniging van 20% gerealiseerd kon worden.
De overbesteding op de behandelgroepen J&O zit vooral bij Pluryn en voor een beperkt deel bij
Entrea. Daarnaast is er bij Pluryn een hogere realisatie op de driemilieuvoorzieningen Jeugd-LVG
dan gesubsidieerd. Er is met Pluryn afgesproken dat er in kaart wordt gebracht hoe deze
ontwikkelingen te verklaren zijn en hoe we deze voor 2016 en verder kunnen bijsturen.
JeugdzorgPlus wordt voor onze regio uitgevoerd door de OGHeldringstichting. Deze plekken zijn
afgenomen in 2015 voor onze regio. Voor een groot deel heeft de lagere inzet te maken met
verschuivingen in het woonplaatsbeginsel.
Daarnaast zijn er 36 bovenregionale trajecten ambulante spoedhulp van Entrea ingezet (niet in
tabel). De realisatie is minder dan geraamd. Dat is opvallend, want we wilden wel meer ambulante
spoedtrajecten inzetten, juist om uithuisplaatsing te voorkomen.
Heeft dit alles geleid tot minder kinderen in zorg t.o.v. 2013? Al met al kunnen we niet voldoende
hard maken dat er in 2015 minder kinderen in deze zorgvormen verblijven t.o.v. 2013, simpelweg
omdat we geen goede totaalgegevens hebben vanuit de historie, zijnde de oude regelingen J&O,
Jeugd-LVG (peiljaar 2013) en Jeugd-GGz (peiljaar 2012). Ook weten we niet precies of de gemiddelde
verblijfsduur is afgenomen t.o.v. 2013. De gemiddelde verblijfsduur ligt voor de behandelgroepen op
zo’n 10 à 11 maanden, voor behandelgroepen in de Jeugd-LVG zelfs hoger. De gemiddelde duur voor
gezinshuizen ligt op 3 jaar en voor pleegzorg hoger dan 3 jaar.
2.2.4 C2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Instelling
Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep,
Leger des Heils

Voorzieningen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
JBG: Voorveldproducten, zijnde consultatie en
advies, drang, spoedzorg, nazorg, zorgmeldingen.
Ook met WSG afspraken over inzet van drang.

We presenteren hieronder voor Blok C2 het aantal trajecten dat is gerealiseerd ten opzichte van het
aantal gesubsidieerde trajecten 2015:
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Er zijn in 2015 20% minder korte OTS-trajecten ingezet dan begroot. Daarnaast zien we bij het aantal
OTS-trajecten langer dan een jaar een ander beeld. Hier is 2% meer ingezet dan begroot. Dit is vooral
te verklaren door al lopende trajecten in 2014 die verlengd zijn. De rechtbank neemt de besluiten tot
het inzetten van een OTS-traject . De gemeenten en aanbieders hebben daar geen directe invloed
op.
De inzet van zowel de voogdij als de jeugdreclassering is min of meer gelijk aan de subsidie. Het
totaal aantal ingezette trajecten is 3% lager dan het gesubsidieerde aantal. Bij deze
jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen staat het aantal trajecten vrijwel gelijk met
het aantal kinderen.
Zijn er t.o.v. het peiljaar 2013 minder trajecten ingezet? Ja, want er is ook nog 8% bezuinigd op het
budget voor de maatregelen, bij gelijkblijvend tarief. In 2013 was de inzet van het aantal
maatregelen in onze regio 850. Er is in 2015 dus een afname van zo’n 11% van het aantal
maatregelen. De verwachting is dat deze daling, die zich ook landelijk laat zien, in 2016 zal
doorzetten. Met name de inzet van de langdurige maatregelen wordt minder.
We zien verschuivingen binnen de inzet door de Gecertificeerde Instellingen. Er is meer inzet bij
William Schrikker Groep en Leger des Heils en minder bij JBG. Dit komt met name doordat de
Rechtbank gericht de maatregel op kan leggen bij een specifieke Gecertificeerde Instelling en dit
veelal zal doen aan de hand van het voorstel door de Raad voor de Kinderbescherming. De
verwachting is dat ook in 2016 dit verder gaat verschuiven. Wij zijn (ook in 2016) gehouden aan de
budgetgarantie zoals die door toenmalig Staatssecretaris Teeven is opgelegd voor
Jeugdbescherming Gelderland. Echter aan de hand van de ingezette zorg en de daarmee
samenhangende middelen is in overleg met Jeugdbescherming Gelderland een deel van de
onderbesteding ingezet bij Veilig Thuis.
Voorveld-producten Jeugdbescherming Gelderland (JBG)
Hierover rapporteren we in dit rapport geen financiële gegevens. Er is sprake van een lumpsum
financiering op basis van beschikbaarheid van functies. De insteek is om drangtrajecten ter
voorkoming van dwang in te zetten. Het heeft tijd nodig voordat deze wenselijke verschuiving ook
zichtbare effecten gaat opleveren.
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Een groot aantal cliënten ontvangt een drangtraject en er kan een nazorgtraject worden ingezet
wanneer de maatregel is afgelopen. Dit wordt door Jeugdbescherming Gelderland (JBG) en in
beperkte mate door de William Schikker Groep aangeboden.
JBG voert ook consultatie en advies uit en heeft een spoeddienst. Dit zijn beschikbaarheidsfuncties.
Behalve dat het beschikbaarheidsfuncties zijn is het ook belangrijk dat het voorveld en de verwijzers
gesteund en versterkt worden in kennis en kunde. Wij richten ons ook op een zo duurzaam
mogelijke inzet van de beschikbare kennis.
Blok C Budget (C1 regionaal en bovenregionaal en C2) en realisatie:
Regio

Budget

Realisatie

670

1.064

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal

6.107

6.954

13.642

13.579

Subtotaal C1
Jeugd C2
Subtotaal blok C

Verschil

-1.177
5.502

5.635

-133

25.922

27.231

-1.310

Bedragen * € 1.000

We zien dat in Blok C1 regionaal en bovenregionaal (zorg met verblijf) dat er een overbesteding is
van €1 miljoen. De redenen zijn gegeven in het vorige hoofdstuk. Op het totale budget van € 20,4
miljoen is dit een overbesteding van 6%. Door de bezuinigingen van het Rijk zijn we gestart op 1-12015 met een bezuiniging van 10% op pleegzorg, 15% op de regionale gezinshuis en
behandelgroepen en 20% op de bovenregionale zorg (t.o.v. het budget 2013). De overbesteding is
minder groot dan de bezuiniging. Dus per saldo hebben we bezuinigd.
De overbesteding zit met name op de bovenregionale zorg. De overbesteding zit vooral bij de
behandelgroepen van Pluryn. Wanneer we C1 regionaal en C1 overige regionale instellingen
(pleegzorg of gezinshuizen) samen bezien, zien we dat budget min of meer gelijk is aan de realisatie.
Toch zijn er meer plekken gerealiseerd. Hoe kan dat? Dit heeft te maken met o.a. tariefkortingen,
het realiseren van meer ‘goedkopere’ plekken (o.a. pleegzorg) en het feit dat er een afname is van
de dure plekken Jeugd-GGz. Tegelijkertijd is er een onderbesteding van de ambulante DBC’s van
Karakter binnen Blok C (gekoppeld aan verblijf).
De inzet van Blok C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering is lager dan de begroot. De subsidies
aan de partijen zijn verleend op basis van 92% t.o.v. peiljaar 2013. Er is dus een daling ten opzichte
van het peiljaar 2013 waar te nemen. Het is een gewenste ontwikkeling om minder maatregelen uit
te spreken. Echter dit kan van jaar tot jaar en van gemeente tot gemeente verschillen en hangt
nadrukkelijk af van de gerechtelijke uitspraken.
In de tabel hebben we de inzet van de preventieve producten van JBG niet opgenomen: consultatie
en advies, dranghulpverlening en spoedzorg. In totaal bedraagt deze inzet € 1,3 miljoen. Ook hier
zien we een onderbesteding.
2.2.5 Landelijk transitie arrangement (LTA)
Aanbieders
40 landelijke aanbieders

Voorzieningen
Zeer specialistische jeugd en opvoedhulp, Jeugd-GGz en
Jeugd-LVG

Bedrag
1.748

Bedragen * € 1.000
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Namens alle gemeenten heeft de VNG landelijke raamovereenkomsten gesloten met aanbieders van
jeugdhulp met een landelijke schaal en een specialistische functie. De vraag en aanbod voor
schaarse en voornamelijk landelijk georganiseerde functies kan op deze manier zo effectief mogelijk
op elkaar aansluiten. De VNG heeft met deze geselecteerde groep zorgleveranciers prijsafspraken
gemaakt voor diverse soorten zorg, zoals gespecialiseerde opvang, gespecialiseerde Jeugd-LVG en
gespecialiseerde vormen van GGZ, zoals eetstoornissen, autisme, forensische psychiatrie en
transgenderproblematiek. Om deze zorg te kunnen financieren is 2,56% van het macrobudget
jeugdhulp gereserveerd in de begroting van de regiogemeenten. Voor de regio is dit in totaal een
bedrag van € 1,7 miljoen.
Aan het einde van het jaar heeft de VNG een overzicht gestuurd met de kosten voor 2015. In
onderstaande tabel zijn de begroting en de realisatie van de landelijk ingekochte zorg voor 2015
tegen elkaar afgezet (inclusief de kosten van het onderhanden werk).
LTA
Beuningen
Druten
Berg en Dal
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen
Totaal

Begroot Realisatie Verschil
140
45
96
83
25
58
167
195
-28
84
163
-79
21
83
-61
1.029
1.153
-124
224
393
-170
1.748
2.057
-309

Bedragen * € 1.000

Voor de regio als totaal zien we een tekort van € 309.138,-. Per gemeente zien we zowel positieve
als negatieve resultaten. Dit komt doordat dit relatief dure trajecten zijn, die moeilijk te voorspellen
zijn. Een of slechts enkele cliënten méér in deze vormen van zorg heeft een groot effect op de
kosten. Zie voor de resultaten per gemeente paragraaf 2.3.
2.2.6 Persoonsgebonden budgetten (pgb)
Instelling
Voorzieningen
Aanbieders jeugdhulp
Alle vormen van jeugdhulp m.u.v. gedwongen kader

Bedrag
€ 6.756.142

Bedragen * € 1.000

We presenteren hieronder de begroting versus de realisatie 2015 van de pgb’s Jeugd voor de regio:
Jeugd
Begroot Realisatie Verschil
Beuningen
410
361
49
Druten
392
237
155
Berg en Dal
657
367
290
Heumen
418
412
5
Mook en Middelaar
183
115
67
Nijmegen
3.689
2.778
911
Wijchen
1.008
913
95
Totaal
6.756
5.183
1.573
Bedragen * € 1.000
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In de Wmo en de Jeugdwet heeft de cliënt de keuzevrijheid tussen ondersteuning in natura en een
persoonsgebonden budget. Het pgb is een geldbedrag dat mensen krijgen om binnen bepaalde
regels ondersteuning en/of zorg zelf in te kopen en te organiseren.
Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb tegen te gaan, is het trekkingsrecht
ingevoerd. Daarbij krijgen mensen het geld niet meer op de eigen rekening, maar krijgt de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) de opdracht om het pgb te beheren voor haar budgethouders. De SVB
verzorgt op basis van een zorgverleningsovereenkomst en declaraties de betalingen aan de
zorgverleners. Zowel de gemeente als de budgethouders ontvangen betalingsoverzichten.
De kosten voor pgb’s zijn in het afgelopen jaar minder geweest dan verwacht waardoor een positief
resultaat van € 1,6 miljoen ontstaat op de jeugdhulp.
Wat is de verklaring voor de afname? Wanneer cliënten een herindicatie krijgen kiezen ze vaker voor
zorg in natura dan voor pgb. Hiervoor zijn twee redenen:
1.
Zorgaanbieders die voorheen veelal met pgb werkten zijn nu Kleine Aanbieder geworden. Dit
veroorzaakt een verschuiving van minder kosten aan pgb naar hogere kosten voor Kleine
Aanbieders.
2.
De criteria om in aanmerking te komen voor een pgb zijn strenger geworden. Het sociaal
wijkteam toetst of cliënten in voldoende mate bekwaam zijn om een pgb te organiseren, cliënten
moeten een pgb plan opstellen en slechts bij uitzondering mag een mantelzorger optreden als
zorgverlener. Er zijn ook cijfers per gemeente: zie paragraaf 2.3.
2.2.7 Ingezette (verbeter)acties Jeugd in 2015
Blok B
De regiogemeenten heeft samen met de aanbieders een groot aantal maatregelen genomen in 2015
om de zorg te verbeteren. Dit is een aantal van de relevante maatregelen:
 Inzet van ambulante teams van de Combinatie, die zijn opgestart gedurende 2015. Zij
werken samen met de wijkteams en sociale teams. De samenwerking kent wisselende
successen en er was nog onvoldoende bekendheid;
 Karakter levert een praktijkondersteuner kinder- en jeugdpsychiatrie in Wijchen bij de
huisartsen als schakel tussen huisartsen/jeugdartsen en sociaal team. Deze levert consultatie
en advies aan onder meer de Combinatie-partijen. Wijchen heeft dit in samenwerking met
de provincie Gelderland en Karakter, bekostigd;
 De Combinatie gaat i.s.m. de gemeenten de uitwerking van het casemanagement een
verbeterslag geven in 2016;
 Inzet van professionals jeugd, afkomstig uit het voormalige Bureau Jeugdzorg, in de
wijkteams en sociale teams;
 Er is veel gedaan aan het bekend maken van de ingekochte zorg bij de gemeenten en de
verwijzers, o.a. via de website, STIP’s, wijkteams en sociale teams, maar ook via de
zorgmarkt;
 Om wachtlijsten zo veel mogelijk te beperken is overleg gevoerd tussen de betrokken JeugdGGz partijen, de J&O, de huisartsen en wijkteams om de verwijzingen zo goed en vlot
mogelijk te organiseren.
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Blok C1
De regiogemeenten heeft samen met de aanbieders een aantal maatregelen genomen in 2015 om
de zorg te verbeteren, de toeleiding te verbeteren en de groei van zorg met verblijf af te remmen:
 We zetten time out voorzieningen in (vier voorzieningen) om de urgente vraag naar bedden
op te kunnen vangen. De terugkeer naar huis na 28 dagen is speerpunt bij het inzetten van
deze variant.
 We maken afspraken met voogden dat zij altijd afstemmen met wijkteams en sociale teams
bij verwijzingen.
 We zetten het beschikbaarheidsschema zorg met verblijf in bij de verwijzers (voogden,
wijkteams en regieteams). Zij kunnen zien we er plek heeft. Zo benutten we beter de
beschikbare plekken.
 We zetten beheersmaatregelen in, onder andere een opnamestop, om overbesteding zoveel
als mogelijk tegen te gaan. Er zijn in 2015 twee opnamestops ingezet. Bij een opnamestop
dient er vooraf toestemming voor plaatsing te komen vanuit de regiogemeenten.
Opnamestops gelden niet voor crisisplaatsing en er is altijd de mogelijkheid om onder
omstandigheden een uitzondering te maken.
 We bespreken met de aanbieders uit zowel Blok C als de Combinatie om meer horizontaal af
te stemmen om een betere spreiding van cliënten te bewerkstelligen en lege plekken beter
te benutten.
 Met de pleegzorgaanbieders is een aanzet geleverd om te komen tot een plan om pleegzorg
in alle mogelijke vormen meer en beter in te kunnen zetten. Dit plan voor de pleegzorg
wordt in de eerste helft van 2016 verwacht.
Blok C2
 Het transformatieplan JBG is gereed en wordt geïmplementeerd;
 Er is veel inzet gedaan om de vrijwillige hulpverlening van JBG bekend te maken bij de
sociale wijkteams;
 Er is een gemeentelijke voorzitter van het Casus Overleg Bescherming aangesteld;
 Met de C2 aanbieders is gesproken om meer drang in te zetten en wat hiervoor nodig is;
 Met de WSG is gesproken over het meer en zichtbaarder aansluiten bij de vraag, specifiek
voor hun Jeugd LVG doelgroep, en meer aanwezig te zijn in de regio.
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2.2.8 Conclusies
Positief resultaat
In totaal in de regio zien we een positief resultaat. Dit betekent dat er in het geheel van de jeugdhulp
onderbesteed is. De bezuiniging van het eerste jaar is hiermee gerealiseerd. Op Blok B Combinatie is
sprake van een overbesteding. Op de pgb’s is een forse onderbesteding. De realisatie van de Kleine
Aanbieders is gelijk aan het budget. Op Blok C zien we een overbesteding. Deze zit vooral op Blok C1
bovenregionaal.
Regio
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget
1.748

Realisatie Sub tot. Verschil
2.057
-309

PGB B1 en B2

6.756

5.183

1.573

Kleine aanbieders

6.880

6.900

-20

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Overbesteding Combinatie

4.862
11.919
16.781

5.926
11.123
17.049
303

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C

670
6.107
13.642
5.502
25.922

Totaal

-268
-303
-571

1.064
6.954
13.579
5.635
27.231

-1.310
0
-637

Bedragen * € 1.000

Overbesteding Blok B
Op Blok B Combinatie zien we in totaal een overbesteding. De overbesteding zit op B1 dagbesteding,
dagbehandeling en kortdurend verblijf. Het onderdeel vervoer is wel afgenomen. We zien een
onderbesteding op het product behandeling B2 in de J&O en Jeugd-GGz. Uit gesprekken met
aanbieders en wijkteams wordt aangegeven dat dit te maken heeft met de start in de eerste helft
van het jaar. Er was sprake van lage instroom in de eerste helft van het jaar 2015. De oorzaak is
onderwerp van gesprek geweest. Er is sprake geweest van een trage opstart na de transitie op 1
januari 2015. Zowel aanbieders als gemeenten (wijkteams, sociale teams) hebben veel processen
opnieuw moeten inrichten en hebben zich tot elkaar moeten leren verhouden. Na de zomervakantie
is de instroom op gang gekomen en zien we een ‘normaler’ beeld in de verwijzingen. Bij het product
begeleiding zien we geen significatie toe- of afname.
In Blok B zien we bij de Kleine Aanbieders dat begroting en realisatie min of meer gelijk zijn. Binnen
de Kleine Aanbieders zien we bij het onderdeel dyslexie een relatief grote overbesteding.
Overbesteding Blok C1 Zorg met verblijf
In totaal is er een overbesteding van ongeveer 6% bij Blok C1 zorg met verblijf. Qua zorgsoort zien
we dit vooral in de Jeugd-LVG bij de gezinshuizen en de driemilieuvoorzieningen. Dit is met name te
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verklaren door een hoge mate van afhankelijkheid van zorgcontinuïteit. De verblijfsduur van cliënten
in de Jeugd-LVG is relatief lang. In de sector J&O zien we geen grote overbesteding. Ook hier geldt
dat de trage start begin 2015 een rol heeft gespeeld. De instroom is vanaf de zomervakantie op gang
gekomen en bereikte pas in het vierde kwartaal het ‘oude niveau’ van voor de transitie weer.
Onderbesteding is in Blok C1 vooral aan de orde bij Jeugdzorg Plus, vanwege het
woonplaatsbeginsel. Ook in het beschermd wonen en klinische opnames is sprake van een lichte
onderbesteding.
Per saldo is er op zorg met verblijf bezuinigd ten opzichte van 2013, omdat de overbesteding van 6%
minder groot is dan de bezuiniging van gemiddeld 15% op de diverse zorgvormen binnen de
verblijfszorg.
Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er in de periode 2013 - 2015 een lichte verschuiving
heeft opgetreden naar meer gezinsgerichte vormen van zorg (m.n. gezinshuizen en pleegzorg). Dit
sluit aan bij onze beleidsdoelen.
Afschalen van Blok C naar blok B zien we nog niet in de cijfers. Doorlooptijdverkorting, versnelling
van de uitstroom en het meer inzetten van ambulante hulp zien we nog niet terug in de cijfers. Dit is
onderwerp van gesprek met de aanbieders. We dienen ons vooral de vraag te stellen hoe we dit in
2016 en verder willen bewerkstelligen. Waar we het met de aanbieders over eens zijn, is dat het tijd
kost om de beleidsdoelen te bereiken.
Overbesteding Blok C2 Jeugdbescherming
Ondanks dat er in Blok C2 sprake is van een overbesteding, is er toch een afname van het aantal
maatregelen voor jeugdbescherming (OTS). Er zijn ten opzichte van 2013 minder OTS-en. Dit heeft
vooral te maken met een afname van maatregelen bij JBGelderland. Bij William Schrikker Groep en
Leger des Heils is er geen sprake van afname.
In sommige gemeenten is het aantal OTS-en hoger dan begroot. De reden hiervoor is niet direct te
duiden en heeft te maken met het aantal gerechtelijke uitspraken wat ten behoeve van kinderen in
een bepaalde regio is gedaan.
Effect voor 2016
We hebben in 2015 in de laatste weken van het derde kwartaal en het vierde kwartaal een toename
van de instroom gezien op vrijwel de gehele jeugdhulp, maar vooral in Blok C1. Dit heeft een aantal
redenen:
 De instroom in de eerste helft van het jaar 2015 is erg laag, vanwege de opstart van het
nieuwe stelsel. Aanbieders hebben moeten wennen aan de systematiek van de gemeente en
het werken met wijkteams in plaats van met Bureau Jeugdzorg.
 Gangbare seizoensinvloeden: zomervakantiedip en meer drukte in en na de herfst.
De verwachting is dat er voor 2016 over het gehele jaar meer zorginzet zal zijn dan het beeld in 2015
laat zien.
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2.3 Jeugdhulp cijfers per gemeente
In de volgende paragrafen staan de Jeugd cijfers uitgesplitst naar de gemeente. In het regionale deel
is al een toelichting gegeven op de cijfers over alle zorgvormen. Omdat we geen specifiekere duiding
van de cijfers op gemeenteniveau hebben, gaan we de algemene toelichting niet per gemeente
herhalen. In alle gevallen wordt de RTA budgetgarantie gerespecteerd. We duiden alleen gemeentespecifieke en opvallende zaken.
2.3.1 Berg en Dal
Berg en Dal
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget
167

Realisatie Sub tot. Verschil
195
-28

PGB B1 en B2

657

367

290

Kleine aanbieders

921

732

189

Combinatie B1
Combinatie B2

315
1.120

368
1.022

Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Overbesteding Combinatie

1.436

1.390
67

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C

64
969
971
431
2.435

Totaal

45
-67
-21

45
1.122
1.384
677
3.228

-794
621
257

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Berg en Dal
 In Berg en Dal is er een overbesteding op het LTA. Er is dus meer specialistische landelijke
zorginzet dan geraamd.
 Er is in Berg en Dal, net als in de meeste regiogemeenten, een overschot op het pgb budget.
Dit overschot is relatief groot. Hiervoor is in paragraaf 2.3 een verklaring voor gegeven.
Blok B Combinatie Berg en Dal
 Op Blok B Combinatie zien we in Berg en Dal het volgende. Op Blok B2 zit een
onderbesteding en op B1 een overbesteding, maar in iets mindere mate. In Berg en Dal zit
de onderbesteding vooral bij B2 behandeling van Entrea en voor een, in vergelijking met de
andere gemeenten, relatief groot deel bij ProPersona. Op B1 zit in totaal een overbesteding
bij de Combinatie t.o.v. het budget. Bij alle functies B1 (dagbesteding en dagbehandeling,
kortdurend verblijf en vervoer) is er sprake van een onderbesteding.
 In Berg en Dal is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 1,4
miljoen. In 2015 is voor € 1,4 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een onderbesteding van € 0,0 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,7 miljoen. Het betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de

56

realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het budget bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een overbesteding van € 0,2 miljoen.
Blok B Kleine Aanbieders Berg en Dal
 Op Blok B Kleine Aanbieders is sprake van een onderbesteding. Dat is ook in Beuningen en
Mook en Middelaar het geval, maar in de rest van de regio niet.
 In Berg en Dal is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 731.794= € 585.436):
1. Marant
2. Regionaal Instituut Dyslexie
3. BOTS begeleiding BV
4. Meander
5. Rebis
6. Virenze
7. OG Helderingstichting
8. Parnassia Groep BV
9. De Orthopedagogenpraktijk
10. OPM Nijmegen
11. Raadthuys Psychologen
12. Boland & Van Broekhoven
Blok C Berg en Dal
Er is in Berg en Dal een overbesteding op C1 bovenregionale zorg. Dit heeft vooral te maken met
enkele cliënten die in JeugdzorgPlus (OGHeldring) zitten.
Berg en Dal heeft een overbesteding op C1 regionaal. In het derde kwartaal was er nog sprake van
een onderbesteding. Dit betekent dat de instroom in het vierde kwartaal is toegenomen. Dit zit
vooral bij Pluryn, Karakter en in mindere mate bij Lindenhout.
Voor C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Berg en Dal een kleine
onderbesteding. Dit betekent dat er relatief veel van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt
gemaakt en dus weinig van ‘onbekende’ aanbieders.
Berg en Dal heeft een behoorlijk forse overbesteding op C2 jeugdbescherming. In de regio is
gemiddeld sprake van onderbesteding. Er is sprake van relatief veel lange OTS-en en daarnaast is er
in januari gestart met een relatief hoog aantal zorgcontinuïteit casussen, die door JBG meegenomen
zijn uit 2014.
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2.3.2 Beuningen
Beuningen
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget
140

Realisatie Sub tot. Verschil
45
96

PGB B1 en B2

410

361

49

Kleine aanbieders

888

791

97

Combinatie B1
Combinatie B2

376
881

454
867

Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Overbesteding Combinatie

1.257

1.321
-24

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C

54
341
1.812
303
2.510

-64
24
-40

11
486
1.359
265
2.121

389
-178

Totaal

412

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Beuningen
 In Beuningen is er een onderbesteding op het LTA. Er is in Beuningen dus minder
specialistische landelijke zorginzet dan geraamd.
 Er is in Beuningen, net als in Nijmegen, een overschot op het pgb budget. Hiervoor is in
paragraaf 2.2.8 een verklaring voor gegeven.
Blok B Combinatie Beuningen
 Op Blok B Combinatie zien we in Beuningen het volgende. Op Blok B2 zit een
onderbesteding. Deze onderbesteding zit vooral bij behandeling van Entrea en voor een deel
bij ProPersona. Een kleine overbesteding zit bij Driestroom. Bij de functie (specialistische)
begeleiding (B2) is sprake van een kleine overbesteding in de Combinatie in Beuningen. In de
regio als totaal is de functie gelijk gebleven. Op B1 dagbesteding en dagbehandeling, vervoer
en kortdurend verblijf (B1) is sprake van een overbesteding.
 In Beuningen is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 1,3
miljoen. In 2015 is voor € 1,3 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een overbesteding van € 0,6 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,2 miljoen. Het betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de
realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het budget bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een overbesteding van € 0,4 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Beuningen
 Op Blok B Kleine Aanbieders is sprake van een onderbesteding. Dat is ook in Berg en Dal en
Mook en Middelaar het geval, maar in de rest van de regio niet.
 In Beuningen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 790.504 = € 632.403):
1. Marant
2. Parnassia Groep BV
3. Yes We Can Clinics
4. Psychologen Thujapark
5. Virenze
6. Rebis
7. Regionaal Instituut Dyslexie
8. Opdidakt BV
9. Aalsterveld Psychologen
10. Dyslexiecentrum Wijchen
11. Sentio, psychologen en orthopedagogenpraktijk
12. OG Helderingstichting
13. Logeerhuis Bijzonder / DeniseZorg
14. BOTS begeleiding BV
15. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
Blok C Beuningen
Er is in Beuningen sprake van een onderbesteding op Blok C in totaal. Een overbesteding zit in
Beuningen alleen op de bovenregionale zorg, met name bij Pluryn.
Op Blok C1 regionaal zit een onderbesteding in totaal in Beuningen, maar er is wel sprake van een
redelijk forse overbesteding bij Driestroom gezinshuizen. De onderbestedingen zitten bij Entrea,
Karakter en Iriszorg.
Voor C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Beuningen
onderbesteding. Dit betekent dat er relatief veel van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt
gemaakt.
Op C2 Jeugdbescherming is sprake van een kleine onderbesteding, conform het regionale beeld. Dit
zit met name bij Jeugdbescherming Gelderland.
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2.3.3 Druten
Druten
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget
83

Realisatie Sub tot. Verschil
25
58

PGB B1 en B2

392

237

155

Kleine aanbieders

308

470

-162

Combinatie B1
Combinatie B2

328
571

242
563

Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie

899

805
40

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C

32
261
392
314
998

Totaal

94
-40
53

0
209
336
312
857

141
-71
175

Bedragen * € 1.000

LTA en PBG Druten
 In Druten is er een onderbesteding op het LTA. Er is dus minder specialistische landelijke
zorginzet dan geraamd.
 In Druten is er een onderbesteding van het pgb-budget, net zoals in de regio als geheel.
Blok B Combinatie Druten
 Op Blok B Combinatie zien we in Druten het volgende beeld. Op Blok B2 is sprake van een
onderbesteding. In Druten zit de productie de bij behandeling en de specialistische JeugdGGz iets boven de begroting. Het verschil is niet zo heel groot. De functie (specialistische)
begeleiding (B2) is nagenoeg gelijk aan de begroting. Op B1 zit een redelijk grote
onderbesteding bij de Combinatie. Bij de functie dagbesteding en dagbehandeling is sprake
van een relatief grote onderbesteding. Op kortdurend verblijf zit een kleine overbesteding
en op vervoer zit wederom een onderbesteding.
 In Druten is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 0,9
miljoen. In 2015 is voor € 0,8 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een onderbesteding van € 0,1 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,4 miljoen. Het betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de
realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het budget bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een onderbesteding van € 0,5 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Druten
 Blok B Kleine Aanbieders laat een overbesteding zien. Dat ligt in de lijn der verwachting,
omdat we bij voorbaat wisten dat we van het Rijk onvoldoende middelen zouden
ontvangen. Met name in de GGz, onderdeel dyslexie, zit in Druten de overbesteding
(Opdidakt, BNT-consult en Marant).
 In Druten is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 470.099 = € 376.079):
1. Opdidakt BV
2. BNT-Consult
3. Compass GGZ en Scharwachter GGZ
4. Mw. A. Remmerde (Psychologenpraktijk Artz & partners
5. OG Helderingstichting
6. Marant
7. Oosterpoort
8. Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal
9. Meander
Blok C Druten
Druten heeft een onderbesteding op bovenregionale zorg. In Druten is minder zorg in
behandelgroepen op terrein ingezet dan begroot. Druten heeft één cliënt in JeugdzorgPlus, die aan
het eind van het derde kwartaal is ingestroomd.
Daarnaast is sprake van een kleine onderbesteding op regionale C1 zorg (gezinshuizen, pleegzorg,
fasehuizen). In Druten is relatief veel zorggebruik bij Karakter.
In Druten is geen gebruik gemaakt van C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige
aanbieders). Dit betekent dat er uitsluitend van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt
gemaakt en dus niet van ‘onbekende’ aanbieders.
De productie van C2 Jeugdbescherming loopt in lijn met de regio. Er is een lichte onderbesteding.
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2.3.4 Heumen
Heumen
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget
84

Realisatie Sub tot. Verschil
163
-79

PGB B1 en B2

418

412

5

Kleine aanbieders

407

407

-1

Combinatie B1
Combinatie B2

127
474

179
414

Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Overbesteding Combinatie

602

594
35

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

31
78
567
214
891

8
-35
-27

0
177
577
187
941

-50
-13
-164

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Heumen
 In Heumen is er een relatief forse overbesteding op het LTA. Er is dus meer specialistische
landelijke zorg ingezet dan geraamd.
 In Heumen is de besteding van het pgb-budget nagenoeg gelijk aan de begroting.
Blok B Combinatie
 Op Blok B Combinatie zien we in Heumen het volgende. Op Blok B2 zit een onderbesteding
bij behandeling en in mindere mate bij specialistische Jeugd-GGz, respectievelijk bij Entrea
en ProPersona. Bij de functie (specialistische) begeleiding (B2) is ook sprake van een
onderbesteding bij de Combinatie. Op B1 zit een overbesteding bij de Combinatie t.o.v. het
budget.
 In Heumen is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 0,6
miljoen. In 2015 is voor € 0,6 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een onderbesteding van € 0,0 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,4 miljoen. Het betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de
realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het budget bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een overbesteding van € 0,3 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Heumen
 Op Blok B Kleine Aanbieders is de realisatie gelijk aan de begroting. Ook in Heumen zijn dit
vooral vrijgevestigde psychologenpraktijken, maar bijvoorbeeld ook kortdurend verblijf
(logeren) van Leo Kanner Huis.
 In Heumen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 407.195 = € 325.756):
1. Marant
2. TVN
3. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
4. Yes We Can Clinics
5. BOTS begeleiding BV
6. Rebis
7. Regionaal Instituut Dyslexie
8. Virenze
9. Meander
10. Psychologenpraktijk TROMP
Blok C Heumen
Heumen heeft een forse overbesteding op bovenregionale zorg. Dit heeft te maken met casussen bij
Pluryn, Entrea en één casus bij Lindenhout (Dushihuis).
Daarnaast is sprake van een overbesteding op regionale C1 zorg (gezinshuizen, pleegzorg,
fasehuizen). Net als in andere gemeenten was er in het derde kwartaal nog een onderbesteding. Dit
heeft vooral te maken met instroom in voorzieningen van Entrea en Karakter.
Van C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Heumen geen gebruik
gemaakt. Dit betekent dat er alleen van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt gemaakt en
dus weinig van ‘onbekende’ aanbieders.
De productie van C2 Jeugdbescherming loopt in lijn met de regio. Er is een lichte onderbesteding.
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2.3.5 Mook en Middelaar
Mook en Middelaar
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget
21

Realisatie Sub tot. Verschil
83
-61

PGB B1 en B2

183

115

67

Kleine aanbieders

290

146

144

Combinatie B1
Combinatie B2

5
34

54
135

Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Overbesteding Combinatie

39

190
-4

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C

8
0
16
52
76

Effect verevening op C
Totaal

-151
4
-147

87
38
168
37
330

-254
249
-3

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Mook en Middelaar
 Er is voor Mook en Middelaar een overbesteding op het LTA. Dit heeft met name te maken
met één plaatsing.
 Er is in Mook en Middelaar een overschot op het pgb budget, conform het regionale beeld.
 Op Blok B Combinatie zien we in Mook en Middelaar het volgende. Mook en Middelaar is de
enige gemeente in de regio waarbij sprake is van een overbesteding in totaal. Dit heeft te
maken met de verhouding tussen de Combinatie en de Kleine Aanbieders in relatie tot de
oplading van de begroting. Overbesteding is vooral aan de orde bij de instellingen die
behandeling leveren binnen B2, m.n. Pluryn. Net als in de rest van de regio is er
onderbesteding bij Entrea en ProPersona. Onderbesteding is ook aan de orde bij de functie
begeleiding (B2). Op B1 zit een overbesteding bij de Combinatie. Bij de functie dagbesteding
en dagbehandeling is er sprake van een overbesteding. Deze zit bij Pluryn. Bij kortdurend
verblijf zit een kleine onderbesteding.
 In Mook en Middelaar is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt
van € 0,04 miljoen. In 2015 is voor € 0,19 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat
sprake is van een overbesteding van € 0,15 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden
met de contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig
effect op het totaal van € 0,04 miljoen. Het betreft de contractafspraak die de 10% regeling
wordt genoemd: wanneer de realisatie tussen de 90% en 110% ten opzichte van het
afgesproken budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat
er sprake is van een overbesteding van € 0,15 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Mook en Middelaar
 Op Blok B Kleine Aanbieders is sprake van een onderbesteding. Dat is ook in Berg en Dal en
Beuningen het geval, maar in de rest van de regio niet. De Kleine Aanbieders in Mook en
Middelaar bestaan grotendeels uit kleine psychologenpraktijken. Er zitten weinig grote
Limburgse jeugd-aanbieders bij, zoals wellicht wel te verwachten viel (wel KoraalGroep).
 In Mook en Middelaar is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80%
van € 146.086 = € 116.869):
1. OPM Nijmegen
2. Rebis
3. BCO Onderwijsadvies B.V.
4. SZZ Samenwerkende zorgboeren
5. Koraal Groep
6. Regionaal Instituut Dyslexie
7. Stichting GGNet
8. Mutsaersstichting
9. Virenze
10. Psychotherapie Praktijk Malden
11. Psychologenpraktijk Maas en Niers
Blok C Mook en Middelaar
Op C1 bovenregionaal is er sprake van een overbesteding. Er is één cliënt bij Pluryn.
Op C1 regionaal is er sprake van een overbesteding in Mook en Middelaar. Zeker bij deze vormen
van zorg kunnen kleine aantallen tot grote verschuivingen in de realisatie leiden. Overbesteding is te
verklaren door de zorginzet bij Karakter.
Mook en Middelaar heeft een overbesteding op het budget voor C1 overige instellingen. Rubicon
factureert pleegzorgcliënten en daarnaast is er instroom van een gezinshuiszorgcliënt bij Dichterbij
in het derde kwartaal.
Op C2 is er sprake van een kleine onderbesteding, conform het regionale beeld. Dit zit met name bij
Jeugdbescherming Gelderland.
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2.3.6 Nijmegen
Nijmegen
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget
1.029

Realisatie Sub tot. Verschil
1.153
-124

PGB B1 en B2

3.689

2.778

911

Kleine aanbieders

3.210

3.336

-126

Combinatie B1
Combinatie B2

3.215
7.214

3.586
6.635

Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Onderbesteding Combinatie

10.429

10.221
150

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

395
3.504
8.131
3.662
15.693

208
-150
58

758
4.040
7.961
3.462
16.221

-528
-586
-395

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Nijmegen
 Er is voor Nijmegen een overbesteding bij het LTA. Dit heeft met name te maken met
plaatsingen in het Leo Kannerhuis (autisme) en de Seyscentra (eetstoornissen).
 Er is in Nijmegen een overschot op het pgb budget.
Blok B Combinatie Nijmegen
 Op Blok B Combinatie zien we in Nijmegen het volgende. Op B2 zit een onderbesteding die
relatief fors is in vergelijking met de meeste andere regiogemeenten. In Nijmegen zit de
onderbesteding vooral bij behandeling van Entrea en voor een deel bij ProPersona. Dit
betekent dat het gros van de onderbesteding zit op de behandeltrajecten en voor een deel
bij de specialistische Jeugd-GGz. Bij de functie (specialistische) begeleiding (B2) is er sprake
van een kleine onderbesteding in de Combinatie in Nijmegen. Bij B1 functie dagbesteding,
dagbehandeling en kortdurend verblijf is er sprake van een overbesteding.
 In Nijmegen is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 10,4
miljoen. In 2015 is voor € 10,2 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 0,2 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,2 miljoen. Het betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de
realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het budget bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een onderbesteding van € 0,1 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieder Nijmegen
 Bij blok B Kleine Aanbieders is er sprake van een overbesteding. Dat ligt in de lijn der
verwachting, omdat we bij voorbaat wisten dat we van het Rijk onvoldoende middelen
zouden ontvangen. Met name in de GGz, en ook in het onderdeel dyslexie daarbinnen,
hebben we in Nijmegen de bezuiniging niet volledig kunnen realiseren.
 In Nijmegen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 3.336.282= € 2.669.026):
1. Regionaal Instituut Dyslexie
2. Marant
3. Virenze
4. OPM Nijmegen
5. Kruip, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
6. BOTS begeleiding BV
7. Leger des Heils Gelderland
8. OG Helderingstichting
9. TVN
10. Tijhuis Psychologenpraktijk voor Kind en Jeugd
11. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
12. Humazorg
13. Bureau Beckers
14. Yes We Can Clinics
15. Rebis
16. Opdidakt BV
17. Parnassia Groep BV
18. Anne Hermans
19. Radboud Universiteit Nijmegen
20. Hoge&partners
21. VGG Zorg BV
Blok C Nijmegen
Er is voor Nijmegen een overbesteding op C1 bovenregionale zorg. Dit heeft te maken met cliënten
die in orthopedagogische behandelcentra (L)VG en driemilieuvoorzieningen J&O zitten. Zij zitten
hierin relatief lang. Hoofdzakelijk als gevolg van zorgcontinuïteit is deze overbesteding ontstaan.
Voor Nijmegen geldt m.n. een overbesteding bij de terreinvoorzieningen van Entrea en Pluryn.
Voor de C1 gesubsidieerde regionale zorg is de realisatie en begroting min of meer gelijk aan elkaar.
Overbesteding zitten hier m.n. bij Puryn en Entrea en voor een klein deel bij RIBW en Pluryn.
Onderbestedings zitten bij m.n. Driestroom, IrisZorg en Karakter. Voor C1 overige aanbieders
(betalingsregelingen) hebben we een overbesteding.
In Nijmegen is er op C2 Jeugdbescherming een onderbesteding van 10% opzichte van de begroting.
Er worden in Nijmegen, net als gemiddeld in de rest van de regio, minder maatregelen uitgesproken.
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2.3.7 Wijchen
Wijchen
Landelijk transitie arrangement Jeugd
PGB B1 en B2

Budget
224

Realisatie Sub tot. Verschil
393
-170

1.008

913

95

856

1.018

-161

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect 10% contractafspraak Combinatie
Overbesteding Combinatie

496
1.624
2.120

1.042
1.486
2.528
39

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

86
954
1.754
526
3.319

Kleine aanbieders

-408
-39
-447

162
882
1.794
695
3.533

-213
-22
-919

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Wijchen
 Net als in Nijmegen, is er in Wijchen een overbesteding op het LTA. Deze is wel relatief fors.
Dit heeft met name te maken met plaatsingen in het Leo Kannerhuis (autisme) en de
Seyscentra (eetstoornissen).
 In Wijchen is de uitnutting van de pgb’s iets lager dan het budget.
Blok B Combinatie Wijchen
 Op Blok B Combinatie zien we in Wijchen het volgende. In Wijchen is er sprake van een
onderbesteding bij B2 behandeling en B2 begeleiding. Op Blok B1 zit een forse
overbesteding bij de Combinatie t.o.v. het budget. Bij de functies dagbesteding en
dagbehandeling en kortdurend verblijf zit de overbesteding. De functie vervoer kent een
kleine onderbesteding.
 In Wijchen is er aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 2,1
miljoen. In 2015 is voor € 2,6 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat er sprake is van
een overbesteding van € 0,4 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,0 miljoen. Het betreft de contractafspraak over de 10% regeling: als de
realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het budget bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een overbesteding van € 0,4 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Wijchen
 Blok B Kleine Aanbieders laat een overbesteding zien. Dat ligt in de lijn der verwachting,
omdat we bij voorbaat wisten dat we van het Rijk onvoldoende middelen zouden
ontvangen. Met name in de GGz, en ook in het onderdeel dyslexie daarbinnen, zit in Wijchen
de overbesteding.
 In Wijchen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 1.017.774 = € 814.220):
1. Kruip, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
2. Dyslexiecentrum Wijchen
3. VGG Zorg BV
4. BOTS begeleiding BV
5. Opdidakt BV
6. Regionaal Instituut Dyslexie
7. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
8. Compass GGZ en Scharwachter GGZ
9. Marant
10. Rebis
11. Yes We Can Clinics
12. Virenze
13. LeerSaam wijchen
Blok C Wijchen
Op Blok C bovenregionale zorg zien we een onderbesteding bij Wijchen. In het laatste kwartaal is de
instroom toegenomen. Wijchen heeft geen cliënten in de JeugdzorgPlus (OGHeldring), maar wel
cliënten bij Entrea, Intermetzo en Pluryn.
Op C1 regionaal (gezinshuizen, pleegzorg, behandelgroepen in de wijk) zien we in Wijchen dat
realisatie en begroting min of meer gelijk zijn. Ook hier is sprake van een toename in het derde en
vierde kwartaal. De relatief grootste overbestedings in Wijchen zitten bij Karakter (kliniek), Entrea en
Driestroom.
Voor C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Wijchen een
overbesteding.
Op C2 heeft Wijchen een overbesteding van ongeveer 20%. Dat is een opmerkelijk gegeven. In de
regio is gemiddeld sprake van onderbesteding van 11%. In Wijchen is er sprake van relatief veel OTSen langer dan een jaar en deze nemen ook langzaam toe gedurende de maanden. Er is daarnaast in
januari gestart met een relatief hoog aantal zorgcontinuïteit casussen, die door JBG meegenomen
zijn uit 2014. De overbesteding zit verdeeld over de drie gecertificeerde aanbieders, maar die van
JBG is relatief groot vanwege de zorgcontinuïteit casussen. De aanleiding waardoor het aantal
maatregelen hoger is dan in de overige gemeenten, is vooralsnog niet goed te duiden. Dit hangt
immers af van het aantal besluiten van de rechtbank om deze trajecten in te zetten. We zijn hierover
in gesprek met de instellingen.
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2.4 Verevening Blok C
Voor de Blok C zorg hebben de gemeenten Nijmegen gemandateerd om de subsidies te verlenen.
Alle voorschotten van de regiogemeenten zijn door Nijmegen geïnd en verleend aan de aanbieders.
De methodiek voor de verevening die in de regio in het PFO is afgesproken is als volgt. De kosten
worden in de tabel per gemeente verantwoord en gaan ten laste van het budget van de individuele
gemeente. Er is voor gekozen om de voor- en nadelen te scheiden, waarbij eerst de voordelen
teruggegeven worden aan die gemeenten die minder zorg verbruikt hebben dan dat zij aan budget
ingebracht hebben. Vervolgens verdelen we de nadelen over alle gemeenten naar rato van de
inbreng van het budget.
Het voordeel van dit model is dat er een eenvoudige prikkel is ingebouwd om het zorgverbruik in
toom te houden en het geeft mogelijkheden om de risico’s te spreiden.
In onderstaande tabel is de verevening uitgewerkt voor de blokken C1 regionaal, C1 boven regionaal,
C1 betalingsregelingen overige aanbieders en C2 jeugdbescherming.

Beuningen
Druten
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen
Berg en Dal

Budget
2.510
998
891
76
15.693
3.319
2.435
25.922

In %
9,7%
3,9%
3,4%
0,3%
60,5%
12,8%
9,4%
100%

Verevening Blok C
Realisatie
Resultaat Verdeling voordeel Verdeling nadeel
2.121
389
389
-178
857
141
141
-71
941
-50
-63
330
-254
-5
16.221
-528
-1.114
3.533
-213
-236
3.228
-794
-173
27.231
-1.310
530
-1.840

Totaal Effect verevening
211
-178
70
-71
-63
-13
-5
249
-1.114
-586
-236
-22
-173
621
-1.310
-

In de kolom Effect staat aangegeven wat het totale resultaat is per gemeente na de verevening:
budget in relatie tot realisatie minus het vereveningseffect. Dit bedrag correspondeert met het
bedrag in de gemeentetabel.
In de kolom Totaal is aangegeven welk bedrag elke gemeente gaat betalen aan de ‘regiopot’ (bij
Nijmegen) als gevolg van de verevening.
Nijmegen zal de nadeelbedragen innen van de regiogemeenten en zal een collegevoorstel opstellen
waarbij deze bedragen worden uitgekeerd aan de aanbieders met een overbesteding en geïnd van
de aanbieders met een onderbesteding. Dit doen we middels subsidievaststellingen. Deze
vaststellingen zijn conform minimale budgetgaranties RTA (Regionaal Transitie Arrangement) 2015.
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3. Regionaal beeld Beschermd wonen
3.1 Inleiding
Met de invoering van de Wmo 2015 is de gemeente Nijmegen als centrumgemeente
verantwoordelijk voor de voormalige AWBZ-functie beschermd wonen GGZ. Nijmegen is
centrumgemeente voor de gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten,
Geldermalsen, Gennep, Heumen, Lingewaal, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Neerrijnen,
Nijmegen, Tiel, West Maas & Waal en Wijchen en voert het beschermd wonen uit voor deze hele
regio.
Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening in de vorm van onderdak en begeleiding aan
personen met een ernstige psychiatrische aandoening die niet in staat zijn om zich zonder 24-uurs
toezicht en begeleiding op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Voor het merendeel gaat
het om cliënten die de intramurale zorg in natura (ongeveer 700 cliënten) krijgen of als Volledig
Pakket Thuis (VPT). Voor een kleiner deel gaat het om burgers die extramurale overbruggingszorg
ontvangen of de zorg zelf inkopen met een pgb (280 cliënten).
In deze rapportage zijn de gegevens ten aanzien van de zorg, de uitvoering en de bijbehorende
uitgaven over 2015 opgenomen. De uitgaven voor dit jaar betreffen voor het overgrote deel de
kosten van zorg voor bestaande cliënten waarvoor op grond van het overgangsrecht in 2015
dezelfde zorg als in 2014 wordt geleverd, zolang dit jaar de indicatie doorloopt. Voor mensen met
een indicatie voor beschermd wonen (ZZP GGZ-C) betekent het overgangsrecht dat indicaties voor
beschermd wonen vijf jaar geldig blijven, tot en met 31 december 2019. Alleen als de indicatie
eerder afloopt, geldt het overgangsrecht tot de einddatum van de indicatie.
Wanneer beschermd wonen is verstrekt via een pgb geldt voor dit pgb een overgangsrecht tot
maximaal 1 januari 2016. Dit betekent dat bij alle cliënten die onder dit overgangsrecht vallen voor
31 december 2015 de verzilveringsvorm pgb geherindiceerd moeten worden. De gemeente wil deze
herbeoordelingen zorgvuldig uitvoeren. Daarom heeft de gemeente besloten de herindicaties van
cliënten die gebruik maken van een pgb binnen beschermd wonen te verlengen tot minimaal 1 mei
2016.
In deze MARAP doen wij verslag van de in- en uitstroom uit beschermd wonen over 2015 in
paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 gaan we in op de contractering en geven we ons voorlopige beeld van
de uitnutting van de budgetten voor gecontracteerde zorg (zin) en het pgb. Op basis van deze
gegevens over aantallen cliënten en bestede middelen trekken wij in paragraaf 3.4 onze conclusies
over 2015.
Bronnen
Voor deze jaarrapportage hebben we ons gebaseerd op de verantwoordingsformulieren van de
aanbieders beschermd wonen en de nominatieve staten die zij hebben aangeleverd. Ook nemen we
de informatie mee die we hebben uit de kwartaalgesprekken met de zeven grootste aanbieders
beschermd wonen, de gegevens van het CAK over de eigen bijdragen en van de SVB voor het pgb.
Het beeld in deze MARAP is nadrukkelijk een voorlopig beeld, omdat we nog met een aantal
onzekerheden te maken hebben:
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De verantwoordingsformulieren van de aanbieders komen niet altijd overeen met de
nominatieve staten en de accountantsverklaringen zijn nog niet beschikbaar waardoor er
geen definitieve duidelijkheid is over de gerealiseerde zorg;
De SVB komt pas in juni met de afrekening over 2015.

3.2 Meldingen, wachtlijsten en uitstroom
3.2.1 Meldingen
Het college heeft de GGD aangewezen om het onderzoek (indicatiestelling) voor beschermd wonen
uit te voeren. Zij voeren de taak uit voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland. In
januari 2015 is de GGD gestart met de uitvoering van de taak Toegang beschermd wonen voor
mensen die een beroep doen op deze maatwerkvoorziening. Hier wordt bepaald of iemand in
aanmerking komt voor beschermd wonen.
Tabel 1: Aantal meldingen & afgegeven adviezen Beschermd wonen (peildatum 30 november 2015)
Totaal ontvangen meldingen
waarvan afgerond

370
289

waarvan advies BW

250

Nieuwe indicaties

110

Herindicaties

140

waarvan pgb-aanvraag
waarvan ZIN

73
177

Uit de bovenstaande tabellen constateren wij dat 250 van de 289 afgeronde meldingen hebben
geleid tot een positief advies ten aanzien van beschermd wonen, waarvan 110 nieuwe indicaties en
140 herindicaties. Van de 250 positieve adviezen zijn 73 indicaties afgegeven in pgb vorm en 177 in
zorg in natura. Het aantal meldingen lag het hoogst in de maanden juni, september en oktober 2015.
Dit heeft een aantal redenen:
 De instroom in de eerste helft van het jaar 2015 is lager dan de tweede helft van het jaar. Dit
vanwege de opstart van het nieuwe stelsel. Aanbieders en cliënten hebben moeten wennen
aan de systematiek van de gemeente en het nieuwe toegangspoort GGD in plaats van het
Zorgkantoor;
 Gangbare seizoensinvloeden: zomervakantie (studenten die zich aanmelden) en ook meer
drukte in en na de herfst.
Tabel 2: Totaal aantal geïndiceerde cliënten Beschermd wonen

Aantal geïndiceerde cliënten
Waarvan ZIN
Waarvan pgb

Aantal geïndiceerde cliënten Beschermd wonen
31-12-2015
31-12-2014
1175
1140
923
252
-
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Tabel 3: Zorgzwaartepakket van cliënten Beschermd wonen
Zorgzwaartepakket

Indicaties per ZZP

Percentage toe-/ afname
t.o.v. 1-1-2014

1-1-2014

1-1-2015

30-11-2015

+/-

ZZP 1
ZZP 2

20
130

10
85

8
53

-20%
-38%

ZZP 3

545

565

531

-6%

ZZP 4

230

260

314

+21%

ZZP 5

205

245

255

+4%

ZZP 6

10

10

12

+20%

Het overgrote deel van de cliënten heeft een GGZ-C 3 en 4. Wat opvalt in bovenstaande cijfers
beschermd wonen is de toename van het aantal mensen met een indicatie beschermd wonen.
Enerzijds een lichte groei van het aantal geïndiceerde cliënten maar anderzijds ook de
zorgverzwaring die in 2015 heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van 1-1-2014 zien we een stijging
van het aantal personen met een ZZP 4 en 5 en een daling van de lagere ZZP’s. Daarmee kunnen we
constateren dat de zorgzwaarte aan het toenemen is. Daarnaast valt de (lichte)groei van pgb op in
de regio.
Achterliggende oorzaak van de zorgverzwaring is waarschijnlijk de afbouw van de ZZP’s 1 en 28 in
beschermd wonen. Deze plaatsen worden ingevuld door mensen met een zwaardere zorgbehoefte.
De effecten doen zich in sterkere mate voor bij beschermd wonen inclusief dagbesteding ten
opzichte van de ZZP’s zonder dagbesteding. Een belangrijk reden voor de stijging lijkt de doorstroom
van GGZ-B indicaties naar GGZ-C, mogelijk versneld vanwege de afbouw van klinische
behandelplaatsen in de GGZ. Daarnaast kan een gedeelte van de groei toegeschreven worden aan
de instroom vanuit jeugdzorg en mogelijk ook vanuit forensische aanbieders. In al deze sectoren
wordt gewerkt aan verkorting van behandelduur en snellere doorstroom. Hierdoor neemt de druk
op het beschermd wonen GGZ toe.
In beginsel dachten wij dat de groei van de pgb’s veroorzaakt wordt doordat de afgesproken
budgetplafonds van de ZIN-aanbieders bereikt zijn en er lange wachtlijsten zijn bij ZIN-aanbieders.
Het is dan niet meer mogelijk om beschermd wonen te bieden als ZIN, maar wel in de vorm van een
pgb, wat voor cliënten aantrekkelijker maakt om eerder voor een pgb te kiezen. Uit de
verantwoordingen van de ZIN-aanbieders en de inventarisatie van de wachtlijsten is echter gebleken
dat dit niet het geval is. We constateren bij bijna de helft van de ZIN- aanbieders een
onderbesteding. Daarnaast lijken het aantal actief wachtenden cliënten ook mee te vallen (zie
paragraaf 3.2.2).
Een gedeelte van de groei in pgb toe te schrijven aan de start/uitbreiding van een aantal
kleinschalige wooninitiatieven in de regio.

8

Vanaf 1 januari 2013 komen inwoners die aan profielen ZZP 1 en ZZP 2 voldoen niet meer in
aanmerking voor beschermd wonen. Voor cliënten die op 1 januari 2015 al een
indicatie ZZP 1 of ZZP 2 hadden, geldt maximaal nog een overgangsrecht van vijf jaar (t/m 31
december 2019).
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3.2.2 Wachtlijst
Al in het eerste kwartaal van 2015 bleek er bij de inventarisatie van het beschermde wonen in de
regio een wachtlijst te zijn bij de aanbieders voor verblijf met ondersteuning. Er is al jarenlang een
wachtlijst is voor GGZ beschermd wonen plekken, ook voor de decentralisatie. Dit zal ook in de
komende jaren het geval zijn.
Een van de speerpunten de komende jaren in de samenwerking tussen de gemeente en de
aanbieders beschermd wonen is het inzicht krijgen in en terugdringen van de wachtlijst voor
beschermd wonen. Aanbieders, GGD en gemeente willen vraag en aanbod ten aanzien van
beschermd wonen zo goed mogelijk afstemmen en wachtlijst zoveel mogelijk beperken.
In onderstaande tabel is de grootte van de wachtlijst weergegeven. Deze cijfers zijn gebaseerd op
een uitvraag onder de 7 grote beschermd wonen aanbieders.
Tabel 4: Aantal wachtenden cliënten Beschermd wonen (per 31-12-2015)
Aantal wachtenden cliënten Beschermd Wonen
2015
9
Actief wachtend
37
10
Wens wachtend
36
11
Slaap wachtend
22
Totaal
95

De wachtlijst voor beschermd wonen vergt nadere uitleg. Het aantal van 95 wachtenden is namelijk
gebaseerd op de gegevens van de aanbieders zelf. De verwachting is dat na verschillende
opschoonacties de wachtlijst daalt en dat we beter zicht en grip krijgen op de wachtlijst. Dit is
noodzakelijk om tot een aanpak van de wachtlijst over te gaan waarbij de focus ligt op de 37 actief
wachtenden.
Wanneer een cliënt niet direct kan instromen zal de zorg en ondersteuning die men op dat moment
krijgt zoveel mogelijk worden gecontinueerd. Indien dit onvoldoende (of niet langer beschikbaar is)
of uitbreiding van de ondersteuningsvraag urgent is, kan op basis van maatwerk overbruggingszorg
worden geboden vanuit beschermd wonen. Deze overbruggingszorg is meestal extramurale zorg,
maar kan ook Volledig Pakket Thuis (VPT) zijn: een ZZP zonder verblijfsaanbod.
Dat neemt niet weg dat wij in 2016 met de zorgaanbieders verder zullen overleggen welke
mogelijkheden er binnen het budgettair kader zijn om wachtlijsten en wachttijden te beperken.
Gezien de beperkte financiële middelen is een toename van meer intramurale plekken beschermd
wonen niet de te bewandelen weg voor het bestrijden van de wachtlijst. Eerder zal er gekeken
moeten worden naar toegang (en duur) beschermd wonen, een centrale wachtlijst, inzicht in
wachttijden (ontwikkelingen in) groepen cliënten op de wachtlijst en daarop inspelen, de
mogelijkheden voor VPT, en door uitstroommogelijkheden te bevorderen. Voor dat laatste geldt dat
er goede samenwerking nodig is tussen gemeente, zorgaanbieders en de woningbouwcorporaties.

9

Cliënten die wachten op zorg en voor wie de situatie zodanig urgent is dat het welzijn van de cliënt of diens
directe omgeving wordt bedreigd vanwege het gebrek aan passende zorg (wachtend buiten zijn/haar wil om);
10
Cliënt wil de geïndiceerde zorg alleen ontvangen van de zorgaanbieder van voorkeur en/of heeft een
voorkeur voor een bepaalde woonvorm of locatie.
11
Cliënt wil de geïndiceerde zorg nu nog niet ontvangen.
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3.2.3 Uitstroom
Om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek van de wachtlijst, is het tevens belangrijk te weten
hoeveel cliënten er jaarlijks uitstromen. De wachtlijst (aan de voorkant) is erg afhankelijk van de
uitstroommogelijkheden van cliënten (aan de achterkant). Voor het beschermd wonen valt deze
gemiddelde wachttijd niet te bepalen, omdat er nog weinig betrouwbare informatie is over de
uitstroom. Landelijk onderzoek over 2013 geeft echter aan dat 16% op jaarbasis uitstroomt. Dit
percentage is echter om meerdere redenen onbetrouwbaar:
 Ten eerst vielen in 2013 ook nog lichtere zorgzwaartepakketten onder het beschermd
wonen, waardoor de uitstroom waarschijnlijk hoger uitviel dan in de huidige situatie;
 Daarnaast is het waarschijnlijk dat een deel van de genoteerde uitstroom in feite
doorstroom is: een cliënt verlaat de keten niet, maar verhuist enkel van de ene voorziening
naar de andere.
Wij komen, onder voorbehoud, op basis van de cijfers van de backoffice uit op gemiddeld 11%
uitstroom in 2015.
Monitoren uitstroomcijfers
In de nabije toekomst moet het wel mogelijk worden om de uitstroom voor beschermd wonen goed
in beeld te brengen. Een belangrijke factor hierbij is dat aanbieders allemaal overgaan op
berichtenverkeer, dat het mogelijk maakt op individueel niveau trajecten te volgen.

3.3 Contracten Beschermd wonen 2015
3.3.1 Contractering 2015
Net als bij de andere decentralisaties geldt ook hier het uitgangspunt: het Rijksbudget is
werkbudget. Ten aanzien van beschermd wonen geldt daarbij dat sprake is van een regionaal budget
dat de gemeente Nijmegen als centrumgemeente ontvangt en besteedt.
In 2015 zijn er 27 aanbieders beschermd wonen gecontracteerd. Met deze aanbieders hebben we
budgetplafonds afgesproken. Contractueel houden deze budgetplafonds in dat de zorgaanbieder tot
aan het budgetplafond de geleverde zorg betaald krijgt tegen de gecontracteerde tarieven. In het
contract is tevens vastgelegd dat als er sprake is van onderbesteding de gemeente gerechtigd is om
de niet geleverde zorg te verrekenen met de aanbieder. De meeste aanbieders hebben begin 2015
een jaarfactuur aan de gemeente gestuurd. De jaarfactuur was gebaseerd op het gecontracteerde
budgetplafond. De gemeente heeft vervolgens maandelijks 1/12 deel van het jaarbedrag naar de
desbetreffende aanbieders overgemaakt.
Afgelopen drie maanden hebben de zorgaanbieders de door hen geleverde zorg in 2015 via de
zogenoemde verantwoordingsformulieren ingediend bij de gemeente. Wij willen benadrukken dat
het hier nog om een voorlopige verantwoording gaat. De definitieve vaststelling van de geleverde
zorg in 2015 vindt plaats na ontvangst van de controleverklaringen van de accountant van de
zorgaanbieders.
In onderstaand tabel is een overzicht opgenomen van alle ZIN aanbieders waarmee wij in 2015 een
contract hebben afgesloten voor Wmo-beschermd wonen.
Tabel 5: Totaal aantal ZIN-aanbieders 2015
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ZIN aanbieders
1. Driestroom
2. Eleos
3. Humazorg
4. IrisZorg
5. JP van den Bent Stichting
6. Leger des Heils
7. Lelie Zorggroep
8. Malderburch
9. Moria
10. De Ontmoeting
11. Pantein
12. Pluryn
13. RIBW
14. Stichting Gasthuis St. Jan de Deo

15. Stichting Luciver
16. Stichting Zahet
17. Syndion Oost
18. STMR
19. Waalboog
20. Woonzorgnet
21. Yulius
22. Zorgcentra de Betuwe
23. Zorgcentra Huize Rosa
24. Zorggroep Maas en Waal
25. Zorglus
26. Zorgcentra Rivierenland Tiel
27. ZZG Zorggroep

Sectorvreemden
Een aanzienlijk deel van de cliënten beschermd wonen (ongeveer 35 cliënten) verblijft niet in een
GGZ instelling maar in de sector voor Verzorging en Verpleging (VV) of de sector Verstandelijk
Gehandicapten (VG). Deze cliënten zijn daar vanwege een mix van problematiek (GGZ in combinatie
met somatiek en/of verstandelijke beperking) goed op hun plek. Uitgangspunt 2015: alle cliënten
blijven waar mogelijk op hun verblijfsplek. De verdeling van de financiële middelen door het Rijk is
gebaseerd op het principe: indicatie is leidend en dus zijn deze cliënten meegerekend bij het budget
beschermd wonen.
3.3.2 Financieel beeld: gecontracteerde zorg in relatie tot gerealiseerde zorg
Intramurale zorg
In 2015 zijn er in totaal ruim 247.032 zorgdagen geleverd. Omgerekend naar cliënten betekent dit
dat er aan 677 cliënten intramurale zorg is geleverd (365 dagen = 1 cliënt). Vanwege in- en uitstroom
is het aantal unieke cliënten op jaarbasis uiteraard groter. Gecontracteerd was een aantal van
252.593 zorgdagen (692 cliënten). In 2015 zijn er derhalve 5.561 zorgdagen minder geleverd dan
gecontracteerd; dit is een afwijking van 2,2%. De afwijking in financiële zin bedraagt ruim € 213.000
(gecontracteerd € 38.137.000; gerealiseerd € 37.924.000).
Extramurale zorg
In 2015 zijn er in totaal ruim 28.883 zorgeenheden geleverd. Bij zorgeenheden kan het gaan om uren
(begeleiding, persoonlijke verzorging) en dagdelen (dagbesteding). Voor 2015 hebben we een aantal
van 32.965 zorgeenheden gecontracteerd. In 2015 zijn er derhalve 4.081 zorgeenheden minder
geleverd dan gecontracteerd; dit is een afwijking van 12,4%. De afwijking in financiële zin bedraagt
ruim € 402.000 (gecontracteerd € 1.220.000; gerealiseerd € 818.000).

Onderstaande grafieken geven een beeld van de gecontracteerde en geleverde intra- en extramurale
zorg in 2015 (aantallen en financieel).
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Gecontracteerde vs gerealiseerde zorg in aantallen
252.593

247.032

intramuraal incl. VPT
extramuraal

32.965

aantal contract 285.558

28.883

aantal realisatie 275.915

Gecontracteerde vs gerealiseerde zorg in Euro's
€ 38.137.000

€ 37.924.000

intramuraal incl. VPT
extramuraal

€ 1.220.000
contract totaal €39.357.000

€ 818.000
realisatie totaal €38.742.000

Wmo-Beschermd wonen heeft 2015 ‘afgesloten’ met een voordelig resultaat van ca. € 1,4 mln.
In onderstaande tabel zijn de ontvangsten (Rijksbudget en eigen bijdragen) en uitgaven (ZIN, pgb en
overige kosten) over het jaar 2015 weergegeven.
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Budget 2015 (bron: decembercirculaire 2015)
Centrumgemeente Nijmegen

€

Landelijk

€ 1.399

Percentage Nijmegen
Eigen bijdragen cliënten

45,7
3,27%

€

2,1

Budget beschermd wonen

€ 45,7

Eigen bijdrage

€ 2,1

Beschikbare middelen 2015

€ 47,9

Realisatie zorg in natura (ZIN)

€

38,1

Pgb

€

7,5

Uitvoeringskosten

€

0,8

Overige kosten

€

0,0

Totale uitgaven

€ 46,5

Resultaat 2015
Bedragen * € 1 mln

€ 1,4

Het budget beschermd wonen voor 2015 is door het Rijk in de loop van het jaar verlaagd van €48,3
miljoen naar €45,7 miljoen. Door deze bijstelling verdween elke budgettaire ruimte voor innovatie of
het oplossen van knelpunten. Bij deze herverdeling van het budget werden wij ook geconfronteerd
met een dreigende verlaging van ons budget voor 2016 en verder, aanvankelijk met bijna € 13
miljoen, later met €5,5 miljoen. Door intensief onderzoek om aan te tonen dat deze herziene
budgetverdeling niet klopte en lobby voor een correcte verdeling, hebben wij in nauwe
samenwerking met de zorgaanbieders zware bezuinigingen kunnen afwenden.
3.3.3 Pgb-Beschermd wonen
In 2015 hebben circa. 280 personen (budgethouders) een pgb-budget beschermd wonen ontvangen.
Het totaal aan berekende pgb-budgetten in 2015 bedroeg ca. € 9,5 mln. (bron: bestand backoffice
en bestand SVB). Mede op basis van een door de SVB afgegeven rekenmodule met peildatum 1
maart, hebben we berekend dat er een bedrag van € 7,5 mln. door de budgethouders beschermd
wonen wordt gedeclareerd. Dit betekent dat er op de genoemde peildatum een uitnutting van 79%
van het totale budget werd voorzien.
Ten opzichte van het begrote pgb bedrag van € 8 mln. is er een voorlopig resultaat behaald van € 0,5
mln. We spreken nog van een voorlopig resultaat omdat:
 De rekenmodule van de SVB is gebaseerd op een inschatting van de SVB; pgb budgethouders
kunnen nog declareren ten laste van het jaar 2015;
 Er vindt nog een bestandscontrole plaats door de SVB (controle tussen bestand gemeente en
bestand SVB);
De definitieve eindafrekening van de SVB wordt pas in juni verwacht.

3.3.4 Eigen bijdragen
Binnen het totaal aan eigen bijdragen is het nog niet mogelijk te zien wat er exact binnenkomt voor
beschermd wonen (totaalbedrag voor alle maatwerkvoorzieningen). Het CAK int de eigen bijdragen
Wmo. Beschermd wonen maakt onderdeel uit van Wmo, maar is niet apart zichtbaar in de door het
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CAK beschikbaar gestelde Wmo-monitor. Een deel van deze bijdrage (pgb deel) komt binnen bij de
regiogemeenten, als pgb-houders buiten Nijmegen wonen.
We ontvangen periodiek van het CAK (Servicedesk Relatiebeheer) een opgave van de afdrachten
Wmo en Wmo beschermd wonen aan de gemeente Nijmegen. Op basis van de verhouding Wmo
versus Wmo beschermd wonen hebben we de opgelegde eigen bijdragen aan beschermd wonen
cliënten berekend. Voor 2015 komen we uit op een bedrag van € 2.145.000 aan opgelegde eigen
bijdragen beschermd wonen. De verwachte opbrengt die het Rijk had berekend, is €2,8 miljoen. De
werkelijke opbrengst wijkt daar dus aanzienlijk van af.

3.4 Conclusies
Onderbesteding onverwacht
Ook al gaat het nog om een voorlopig beeld, de realisatie is lager dan het beschikbaar budget en dit
is voor ons grotendeels onverwacht. Noch uit de monitoringsgegevens, noch uit de
kwartaalgesprekken of uit andere bronnen, hadden wij aanwijzingen dat de realisatie achter zou
blijven bij de contractering en begroting, eerder het omgekeerde. Tussen de aanbieders zijn er grote
verschillen, sommige aanbieder hebben overbesteding geleverd, bijna de helft van de aanbieders
heeft onderbesteding.
We verwachten dat de onderbesteding deels astructureel is. Waar mogelijk sprake is van een
structureel effect gaan we in gesprek met de aanbieders. Meestal gaat het dan om aanbieders uit de
ouderenzorg die een beperkt aantal overgangscliënten met een GGZ C-indicatie hebben.
Budget niet optimaal ingezet
Onze bedoeling was om aan de hand van realisatiecijfers tussentijds bij te kunnen sturen om het
budget voor beschermd wonen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat is niet mogelijk gebleken met
de gegevens waarover wij beschikten. De monitoringsgegevens zijn daarvoor niet volledig en
betrouwbaar genoeg gebleken. Dit is bijzonder jammer, omdat er ook een wachtlijst is. Tussentijds
herschikken kan alleen als bij alle aanbieders en bij ons het berichtenverkeer goed werkt. We
hebben de aanbieders dan ook opnieuw aangespoord om het berichtenverkeer z.s.m. werkend te
krijgen.
De druk op Beschermd wonen lijkt toe te nemen
Het aantal personen met een indicatie is in 2015 licht toegenomen. Uit de CIZ-rapportages weten we
dat zich ook voor 2015 jaarlijks een stijging voordeed. Beleidskeuzes op andere terreinen, zoals de
afbouw van klinische behandelplaatsen en verkorting van de behandelduur in de forensische zorg,
lijken bij te dragen aan een groter druk op het beschermd wonen GGZ. Daarbovenop zien we dat
vooral de mensen met de lichtere ZZP’s uitstromen en dat daarvoor in de plaats mensen beschermd
gaan wonen die een zwaardere zorgbehoefte hebben. De kosten per persoon of per plaats nemen
daardoor toe, bij gelijkblijvend budget.
Wat we tot nu toe niet goed kunnen verklaren is de discrepantie tussen het stijgend aantal cliënten
en de achterblijvende uitgaven.
Pgb en eigen bijdragen blijven voorlopig nog onzeker
Voor het pgb en de eigen bijdragen hebben we te maken met ingewikkelde processen die via
landelijke uitvoeringsorganisaties lopen en die nog niet goed ingeregeld zijn. We kunnen daarom
nog geen conclusies verbinden aan de cijfers.
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Budgetdiscussie eiste veel aandacht op
2015 was een turbulent jaar waarin nog veel ingeregeld moest worden en dat bovendien
overschaduwd werd door langdurige onzekerheid over het budget voor 2016 en verder. Pas in
november werd het definitieve budget voor 2016 bekend en wisten we zeker dat ons budget t.o.v.
de meicirculaire 2014 niet zou dalen naar € 34,5 miljoen, maar in 2016 € 47,3 bedraagt. De
onzekerheid over het budget en de dreiging van een zware bezuiniging heeft een stempel gedrukt op
het contracteringsproces voor 2016. Bovendien is in 2015 enorm veel tijd en capaciteit besteed aan
het aantonen dat de budgetverdeling niet klopte en de lobby om hier landelijk gehoor voor te
vinden. Dit is ten koste gegaan van aandacht voor de inhoud en de transformatie.
Sturen op transformatie
Het budget groeit niet meer mee met het beroep op beschermd wonen en de zorgbehoefte van de
mensen die beschermd wonen nodig hebben. Daardoor is deze decentralisatie, die een
decentralisatie zonder bezuiniging zou zijn, toch wel degelijk een omslag van groei naar begrenzing.
Zonder verandering van de bestaande werkwijze in de hele sector is het niet mogelijk om de
verzwaring en de effecten van de afbouw GGZ behandelbedden e.d. op te vangen. Ook in het
beschermd wonen is een transformatie nodig: intramurale zorg behouden voor mensen met
behoefte aan intensieve zorg en de hoogste mate van bescherming en toezicht. Tussenvormen met
lichtere regimes en nieuwe arrangementen ontwikkelen voor wie kan en om de kloof tussen
beschermd wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding beter overbrugbaar te maken.
Dit is een lange termijnvraagstuk en voor de oplossing zijn veel partijen nodig: alle gemeenten in de
regio met hun lokale ondersteuningsaanbod, woningcorporaties, zorgverzekeraars, de aanbieders
beschermd wonen, GGZ-aanbieders e.a.
Aan deze transformatie gaan we werken. De komende jaren zal frictie helaas onvermijdelijk zijn
omdat er tijdig nodig is om nieuwe arrangementen te ontwikkelen, aan de grotere behoefte aan
woningen te voldoen, meer gekanteld te gaan werken in de sector, het lokale ondersteuningsaanbod
ook toe te snijden op mensen met ernstige psychische problematiek enz.
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