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Ons kenmerk 2020/612194 
Datum 2 juli 2020 

Afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport 

Contact H.P. Siebinga 

  

E-mail jeugdhulp@haarlem.nl 

  

  

  

 

 

Onderwerp: Budgetplafonds 

Beste aanbieders in de Jeugdzorg, beste collega bestuurders, 

 

Op 30 juni 2020 bent u door de gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland schriftelijk 

uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwikkeltraject ‘Samen op weg naar de beste Jeugdhulp’. 

We roepen u in de brief op om samen met ons de handen ineen te slaan en 

medeverantwoordelijkheid te nemen voor de doorontwikkeling van de jeugdhulp in de regio en het 

beheersen van de kosten. Samen met u willen we de jeugdhulp nog beter én betaalbaarder maken. 

 

Betaalbaarheid van het systeem 

Zoals u weet hebben wij grote zorgen over de toekomstige betaalbaarheid van het huidige systeem. 

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo flink 

toegenomen. De budgetten die daarvoor vanuit Den Haag beschikbaar worden gesteld zijn voor veel 

gemeenten niet toereikend. Het alsmaar stijgen van de kosten is niet langer houdbaar en moet 

worden gekeerd. De urgentie is inmiddels zo hoog dat de gemeente Haarlem genoodzaakt is om nu 

al een aantal maatregelen in te voeren, waaronder het instellen van budgetplafonds. 

 

Budgetplafonds 

In 2017 hebben wij bij de aanbesteding Jeugd en Wmo voor 2018 e.v. de mogelijkheid opgenomen 

om gedurende de looptijd van de overeenkomsten een gemaximeerd budget in te stellen. In de 

Voortgangsrapportage 2020 van de gemeente Haarlem is besloten daadwerkelijk budgetplafonds te 

gaan hanteren. Voor de gemeente Haarlem voeren we de budgetplafonds per direct - 1 juli 2020 - in. 

De gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort overwegen om budgetplafonds in te voeren, 

maar op een later moment. Wij realiseren ons goed dat het maximeren van het budget een 

ingrijpende maatregel is, die het nodige van uw organisatie vraagt en ook consequenties kan hebben 

voor onze inwoners.  

 

 

 

Aan: Jeugdhulpaanbieder 

 

Adres 

 

 

 

 

 

Drs J. Botter, MPA 
Wethouder Jeugd en Onderwijs, Vastgoed, Nieuwe Democratie, 

Bedrijfsvoering en Dienstverlening 
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Het budgetplafond is een complex instrument dat vraagt om een verdere uitwerking en toelichting. 

Wij beseffen dat u na het lezen van deze brief vragen heeft. Hoe hoog wordt mijn budgetplafond? 

Wat als ik mijn budgetplafond heb bereikt? Krijgen jeugdigen nog wel snel de juiste zorg? Wat 

gebeurt er als ik het budgetplafond nader of overschrijd?  

U ontvangt uiterlijk 1 augustus van ons een nadere toelichting en (technische) uitwerking. Heeft u 

direct vragen die niet op deze technische uitwerking kunnen wachten? Stuur dan een email naar 

jeugdhulp@haarlem.nl. 

 

Tot slot 

Wij willen samen met u tot een goede invoering en uitvoering van de budgetplafonds komen. 

Uiteraard zien wij het instellen van budgetplafonds niet als een op zichzelf staande maatregel. Het 

moet samengaan met andere maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot jeugdzorg en 

inkoop. Over deze beheersmaatregelen gaan we graag met u in gesprek als onderdeel van het traject 

‘Samen op weg naar de beste Jeugdhulp’. Alleen samen kunnen we werken aan een goede en 

betaalbare jeugdzorg.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jur Botter                                                                                                 
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