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Anders:  
  

 
Onderwerp : Voortgang ontwikkeling BSA Jeugdhulp 
  
Advies  : - Kennisnemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang 

ontwikkelingen breed spectrum aanbieders (BSA) jeugdhulp; 

- De brief via de ingekomen stukken ter kennisname naar de raad 

sturen. 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

16 november 

2022  
M. Meeuwenoord MvdG        

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
Vakteam financiën D.v.L. 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester MJ  221121  

Wethouder DdK  221121  

Wethouder HJM  221121  

Wethouder MvdG  221121  

Secretaris DR  221117  
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Openbare besluitenlijst B&W vergadering 22 november 2022: 

-Akkoord 
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Inleiding 

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg 

hebben een raamcontract met een taakgerichte financiering met de zeven aanbieders van de 

BSA Jeugdhulp, voor de levering van specialistische jeugdhulp met complexe problematiek incl. 

verblijf en crisishulp. Onderdeel van deze afspraken is een Transformatieplan BSA Jeugdhulp 

met bijbehorende businesscase en een risicoparagraaf. Wanneer er risico’s optreden, die door 

BSA Jeugdhulp niet te beheersen zijn en leiden tot extra lasten, is het mogelijk om langs de 

lijnen van de risicoparagraaf tot compensatie van de extra lasten te komen. Bij deze willen wij 

de gemeenteraad informeren over de uitkomsten van de tweede duiding van de 

risicoparagraaf. 

 

Samenvatting 

Met de tussentijdse duiding van de risicoparagraaf is het regionale budget BSA Jeugdhulp met 

€1.535.068 verhoogd. De extra kosten voor de gemeente Woudenberg bedragen € 68.166. 

Deze extra kosten kunnen worden opgevangen worden binnen beschikbare middelen voor het 

sociaal domein in de begroting 2022.  

 


