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Titel 

Voortgang ontwikkelingen Breed Spectrum Aanbieders (BSA) Jeugdhulp 

 

Kennisnemen van 

De uitkomsten van de tweede duiding van de risicoparagraaf BSA Jeugdhulp 

 

Aanleiding 

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 zijn een 

Transformatieplan BSA Jeugdhulp met bijbehorende businesscase en een risicoparagraaf.  

 

Door het uitvoeren van het Transformatieplan BSA Jeugdhulp wordt gewerkt aan 

kwalitatief betere jeugdzorg. In de bijbehorende businesscase is doorgerekend dat 

investeren in de vernieuwing van de jeugdzorg leidt tot besparingen op het budget. Er 

kan echter niet uitgesloten worden dat zich risico’s voordoen waardoor het budget niet 

toereikend is. 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. Gemeenten mogen financiële risico’s 

namelijk niet enkelzijdig bij aanbieders neerleggen 

 

Bericht 

In de maandrapportage tot en met juni 2022 gaat BSA Jeugdhulp uit van een 

geprognotiseerd tekort van € 2,6 miljoen over het regionale budget 2022. Het tekort is 

geduid langs de lijnen van de risicoparagraaf. Op dit moment kan onderbouwd worden 

dat € 1,5 miljoen onder de risicoparagraaf valt (o.a. stijging aantal cliënten). Op 

onderdelen dient nog nadere analyse plaats te vinden en maatregelen besproken en 

geïmplementeerd te worden. Aandachtspunten zijn o.a. de gevolgen van corona (hogere 

kosten als gevolg van zwaardere problematiek) en het nieuwe woonplaatsbeginsel.  

 

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.  

 

BSA Jeugdhulp opereert bij het maken van stappen op de transformatiedoelen uit het 

Transformatieplan in een complexe omgeving: de (lange termijn) gevolgen van corona, 

de onrust in de jeugdbeschermingsketen en de arbeidsmarktproblematiek. De verwachte 

stijging van de kosten van specialistische jeugdhulp sluit aan bij het landelijke beeld. Uit 

diverse onderzoeken blijkt dat het welbevinden van jongeren (vooral pubermeisjes) is 

gedaald.1 

 

Vervolg 

Wij blijven in gesprek met BSA Jeugdhulp over maatregelen en bijsturing om binnen het 

beschikbare budget te blijven. De definitieve afrekening duiding van de risicoparagraaf kan 

pas plaats vinden na afronding van het jaar. 

 
1 HBSC 2021 - Trimbos-instituut 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af2022-hbsc-2021/

