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Friese jeugdhulp kost negenmiljoen meer
: Rijk baseert vergoeding op

verouderde cijfers, stelt
wethouder Thea Koster

Leeuwarden | De regionale jeugd-
hulp kost de Friese gemeenten ne-
gen miljoen euro meer dan was be-
rekend. In plaats van 83 miljoen eu-
ro zijn de Friese gemeenten in totaal
92 miljoen euro kwijt. De schuld
daarvoor ligt bij de Haagse politiek.
Dat stelt wethouder Thea Koster die
namens de 24 Friese gemeenten

voorzitter is van het Bestuurlijk
Overleg Zorg van Jeugd Friesland.

Onder de regionale jeugdhulp val-
len onder meer Jeugdhulp Friesland,
de pleegzorg en de jeugd-ggz. Vanaf 1
januari worden de gemeenten zelf
verantwoordelijk voor deze zorg aan
de jeugd: nu ligt die taaknog deels bij
de provincie en deels bij het rijk.

In de voorbereiding op het inko-
pen van de hulp, wilden de gemeen-
ten een duidelijk beeld van de kos-
ten verkrijgen. Ze vroegen daarom
aan het rijkwat de hulp nu eigenlijk
kost. ‘Den Haag’ was echter niet in

staat om met actuelere cijfers ko-
men dan die van 2012. Met die gege-
vensmoesten de gemeenten een be-
groting maken voor 2015, alsof in-
flatie, kostenstijgingen en andere
veranderingen in de kostprijs van
de zorg niet zouden bestaan.

,,Uit gesprekken met aanbieders
van zorg en de zorgverzekeraars, en
uit de door hen aangeleverde cij-
fers, blijkt dat de werkelijke kosten
dus negen miljoen euro hoger lig-
gen.Maar dat betekent niet automa-
tisch dat we een tekort hebben”,
legt Koster uit.

Het rijk heeft namelijk erkend dat
het schortte aan de informatievoor-
ziening. Daarom is het mogelijk be-
reid extra kosten voor zijn rekening
te nemen. Daarnaast kunnen ge-
meenten ook zelf ‘schuiven’ binnen
de budgetten.

Naast de regionale jeugdhulp is
er namelijk ook nog de lokale
jeugdhulp, binnen bijvoorbeeld de
sociale wijkteams. ,,Voor alle Frie-
se gemeenten samen is daarvoor
77 miljoen euro begroot. Het kan
best zijn dat daar kosten lager uit-
vallen. Dus die negen miljoen

hoeft nietmeteen uit de reserves te
komen.”

De gemeenten gaan het eerste
kwartaal van 2015 gebruiken om
exact in beeld te krijgen hoeveel de
regionale jeugdzorg kost - evenals de
lokale. Mochten er dan tekorten ont-
staan, dangaanze inDenHaagaande
bel trekken.

Dit is een artikel in een reeks
over de aanstaande veranderin-
gen in de zorg. Tips of ervaringen
zorg@frieschdagblad.nl of 058-
2987633


