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Geachte heer Van Rijn,
Met deze brandbrief vragen we opnieuw dringend uw aandacht voor het tekort op middelen voor de
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jeugdhulp van de regio Zuidoost-Utrecht . Inmiddels zijn de cijfers beschikbaar die de omvang van het
probleem concretiseren. Ze wijzen op het ontstaan van een groot structureel tekort. In 2016 neemt dat
naar alle waarschijnlijkheid verder toe door de verlaging van het macrobudget voor onze regio.
Het tekort doet zich hoofdzakelijk voor bij de kinderen die de zwaarste vorm van zorg ontvangen, in
jeugdinstellingen. Aan deze relatief kleine groep geeft Zuidoost-Utrecht ongeveer drie keer zoveel uit
als de overige Utrechtse regio’s. Waar deze zware, intramurale zorg 31 procent van ons totale budget
voor jeugdhulp beslaat, geven de overige Utrechtse regio’s daar gemiddeld 10 procent aan uit.
Het structurele tekort is niet veroorzaakt door factoren waar onze regio op kon of kan sturen. We
hebben in jeugdinstellingen binnen onze grenzen kinderen die van elders komen, maar waarvan de
voogdij bij een gecertificeerde instelling ligt. Dus zijn wij verantwoordelijk voor de kosten. Ook zien we
dat ouders met kinderen in een jeugdinstelling verhuizen naar de regio om dichtbij hun kind te kunnen
zijn. Door een verdeelfout binnen het macrobudget wordt met die bijzondere hoge vraag veel te weinig
rekening gehouden.
De tekorten, die daardoor ontstaan, zetten het systeem en de hele gedachte achter de transformatie
van de jeugdhulp onder enorme druk. Het gesprek over innovatieve zorg en/of minder zware hulp, dat
onze gemeenten en de aanbieders samen ingezet hebben, dreigt te verzanden. Dat zal ten koste
gaan van het kind en de kwaliteit van de zorg. In onze regio is een onhoudbare situatie ontstaan. In
deze situatie is het maken van afspraken met de andere regio’s in de provincie Utrecht over de inkoop
2016 van zware zorg haast onmogelijk geworden.
Wij hebben voor de zomer een verzoek bij u neergelegd voor een vervolggesprek en we vragen u nu
met spoed met ons in gesprek te gaan. Zodat we samen kunnen komen tot een reële en houdbare
oplossing voor de jeugdhulp in onze regio.
Verontrustende cijfers bevestigen beeld
Recent hebben we cijfers vergaard die zicht geven op de omvang van het tekort. Die zijn zeer
verontrustend: zowel de uitkomsten van de uitvraag naar zorggebruik bij onze regionale aanbieders,
de cijfers van Samen Veilig Midden Nederland en de halfjaarcijfers binnen de sector ‘essentiële
functies’ bevestigen de knellende positie van onze regio, en in het bijzonder de gemeenten Zeist en
Utrechtse Heuvelrug. Op basis van de eerste halfjaarcijfers stevenen we alleen al voor de sector
‘essentiële functies’ af op een tekort van € 6,2 miljoen.
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Onder de regio Zuidoost-Utrecht vallen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Zoals gezegd ligt de oorzaak in de bijzonder hoge zorgvraag en niet in –zoals u en wij eerder hoopten
–onjuiste aantallen van aanbieders of onjuiste toepassing van het woonplaatsbeginsel. Het gaat in
grote lijnen veelal om langlopende zorgvormen en jeugdigen die al vóór 1 januari 2015 in zorg waren.
Onze conclusie is dat de historische gegevens waarop de budgetten voor 2015 gebaseerd zijn, onjuist
waren.
Eerder overleg
In april 2014 heeft onze regio u via een brief aandacht gevraagd voor de signalen die toen reeds op dit
tekort wezen. U heeft ons laten weten onze regio niet in de kou te laten staan indien de zorg aan
jeugdigen in de knel komt als gevolg van het macrobudget. Het afgelopen jaar hebben wij ook met uw
ministerie en de Transitie Autoriteit Jeugd over ons geprognosticeerd zorggebruik 2015 gesproken.
Daarnaast zijn er vanuit het OTD analyses gemaakt over de specifieke problematiek en situatie in
Zuidoost-Utrecht en zijn deze gedeeld met het ministerie.
In het belang van onze jeugdigen en op grond van ons vertrouwen in u, hebben wij onze nek
uitgestoken: de regio heeft bij de inkoop van jeugdhulp voor 2015 zijn verantwoordelijkheid genomen
door voldoende zorg zonder voldoende budget in te kopen. Onze regio staat voor de zorgplicht, zodat
elk kind dat deze zware zorg nodig heeft, die ook krijgt. Voor de tekorten in 2015 en volgende jaren
die zich nu duidelijk manifesteren, kan binnen de begroting geen dekking worden gevonden.
Wij doen daarom andermaal een dringend beroep op u en vertrouwen erop dat het verdeelmodel
verder verfijnd wordt. Wij verwijzen daarbij naar de memorie van toelichting op de jeugdwet, waarbij
uw ministerie een systeemverantwoordelijkheid op zich neemt. We vragen u met klem om met ons in
gesprek te gaan, zodat we binnen 2 weken duidelijkheid hebben. In het belang van goede jeugdzorg
voor onze jeugdigen.
Met hoogachting,
namens de gemeenten uit de regio Zuidoost-Utrecht,

Jorrit Eijbersen
Voorzitter regionale stuurgroep sociaal domein Zuidoost-Utrecht
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