
Persbericht:  
De Rekenkamercommissie in Midden-Brabant (RMB) doet voor de 

gemeenteraden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand onderzoek 

naar de jeugdzorg  

Context 
De gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand besteden tussen de 7% en 
15% van het begrotingstotaal aan jeugdzorg.  Dit aandeel is de afgelopen jaren gestegen en 
zal blijven toenemen als de uitgavensstijging in de komende jaren met hetzelfde tempo 
doorgaat. De uitgaven van de jeugdzorg zijn in vier jaar tijd met 48% gestegen.  
Dit was voor de regio Hart van Brabant mede aanleiding om in 2020 een nieuwe 
inkoopstrategie te formuleren, die is toegepast bij de aanbestedingsronde voor de 
jeugdzorg die in oktober 2022 is afgelopen met de gunning van de contracten aan de 
zorgaanbieders.  
Volgens deze nieuwe inkoopstrategie mogen onbeheersbare uitgavenstijgingen niet meer 
voorkomen. Dat kan - volgens de regio - onder meer bereikt worden door een sterkere 
sturing op de jeugdzorg, waardoor niet meer hulp wordt geboden dan echt nodig is.  

Onderzoek RMB 
De nieuwe inkoopstrategie was voor RMB aanleiding om in 2021/2022 - op basis van de 
openbare documenten - de opzet van de inkoopstrategie tegen het licht te houden. Dit was 
een eerste stap: de RMB zal in de komende periode regelmatig onderzoek doen om te 
kunnen beoordelen of de doelen van de inkoopstrategie ook echt gerealiseerd worden. Een 
belangrijk doel van dit onderzoek is de gemeenteraden informatie te geven die hen helpt 
hun controlerende rol bij de ontwikkelingen in de jeugdzorg waar te kunnen maken.  

Uitkomst onderzoek 
De voornaamste conclusie van de RMB naar de nieuwe inkoopstrategie is: er is een eerste 
bescheiden poging gedaan voor een sterkere sturing op de jeugdzorg, maar veel is nog niet 
concreet uitgewerkt. Wat, onder meer, ontbreekt is een duidelijke taakverdeling tussen de 
afzonderlijke gemeenten en de regio Hart van Brabant, met name wat het toezicht op de 
zorgaanbieders betreft. Daarnaast ontbreken duidelijke criteria voor de zorgindicatie voor 
zowel specialistische als veel voorkomende zorg. 

Informatieavond voor de gemeenteraden 
Op 28 september 2022 heeft de RMB de uitkomsten van het onderzoek toegelicht aan leden 
van de gemeenteraden van Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand. De 
belangstelling van de raadsleden was groot. De RMB heeft aangegeven dat de 
gemeenteraden vooral kunnen sturen op de inrichting van de gemeentelijke toegang tot de 
jeugdzorg en op het contractmanagement (toezicht op uitvoering van de contracten door 
de zorgaanbieders). 

Vervolg 
De volgende stap voor de RMB zal zijn om te beoordelen of de nieuwe contracten 
voldoende garantie aan de gemeenten bieden dat de jeugdzorg adequaat, van hoog niveau 
en financieel beheersbaar zal worden uitgevoerd. 

Verdere informatie: www.rkc-mb.nl en RMB-voorzitter John Verhoeven (06-53228715) 

http://www.rkc-mb.nl/

