
Introductie

Blok Introductie1

Sinds 2019 geldt een vast tarief voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen die vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) worden verstrekt, het zogenaamde abonnementstarief Wmo. Landelijk wordt een monitor 
uitgevoerd naar de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van de invoering van het abonnementstarief. Het CBS voert het 
cijfermatige deel van de monitor uit. Gemeenten zijn verplicht om de informatie over de Wmo uitgaven en het type 
voorziening (algemene voorziening of maatwerkvoorziening) aan te leveren aan het CBS. Naast uitgaven Wmo worden 
nadere details over de uitgaven van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering uitgevraagd bij gemeenten. Een 
overzicht van de totale vragenlijst vindt u op www.cbs.nl/wmokosten.

Deze keer dient u de gegevens aan te leveren over het jaar 2022. De vorig jaar door u aangeleverde gegevens over 
uitgaven in jaar 2021 zijn vooringevuld. U wordt verzocht om de uitgaven 2021 te controleren en zo nodig aan te passen.

De uitgaven worden uitgevraagd voor voorzieningen in uw gemeente. In geval van fusie/splitsing van gemeenten dient de 
situatie zoals deze bestond in het verslagjaar beschreven te worden. 

Let op: in 2021 en 2022 hebben gemeenten extra kosten gehad in verband met de coronacrisis. Deze extra kosten worden 
later in de enquête uitgevraagd en dienen bij het eerste onderdeel van ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo’ en van ‘Jeugdhulp, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering’ buiten beschouwing gelaten te worden. 

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

http://www.cbs.nl/wmokosten


Maatwerkvoorzieningen Wmo (exclusief verblijf en opvang)

Wat zijn de uitgaven in betreffend jaar geweest voor maatwerkvoorzieningen Wmo van het type 
(exclusief kosten als gevolg van coronacrisis):
Vul het bedrag over 2022 in hele euro’s in en pas het bedrag over 2021 zo nodig aan.

Let op bij het jaar 2021: het gaat hier om de gemeente zoals deze in 2021 bestond. 
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Begrote 
uitgaven 
2022

Gerealiseerde 
uitgaven 2022

Begrote 
uitgaven 
2021

Gerealiseerde 
uitgaven 2021
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Hulp bij het huishouden (01)

Ondersteuning thuis 

- Begeleiding (02)

- Persoonlijke verzorging (03)

- Kortdurend verblijf (04)

- Overige ondersteuning gericht op het 
individu of huishouden/gezin (06)

- Dagbesteding (07)

- Overige groepsgerichte ondersteuning (09)

- Overige maatwerkarrangementen (10)



Maatwerkvoorzieningen Wmo (exclusief verblijf en opvang) (VERVOLG)
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Hulpmiddelen en diensten

- Woondiensten (05)

- Vervoersdiensten (08)

- Rolstoelen (11)

- Vervoervoorzieningen (12)

- Woonvoorzieningen (13)

- Overige hulpmiddelen (14)

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

Maatwerkvoorzieningen gefinancierd 
vanuit PGB die niet onder te brengen 
zijn bij een specifieke post

Begrote 
uitgaven 
2022

Gerealiseerde 
uitgaven 
2022

Begrote 
uitgaven 
2021

Gerealiseerde 
uitgaven 2021



Specificaties scherm 2

Specificaties scherm 2

Toelichtingen: 
Let op: in 2021 en 2022 hebben gemeenten extra kosten gehad in verband met de coronacrisis. Deze extra kosten worden later in de enquête uitgevraagd en dienen bij 
het eerste onderdeel van ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo’ buiten beschouwing gelaten te worden. 

Maatwerkvoorzieningen Wmo
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 
van een individu.

Uitgaven
De uitgaven Wmo worden uitgevraagd voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in uw gemeente. Dit betreft nadrukkelijk de uitgaven voor de reguliere ondersteuning en niet 
de extra kosten die gemaakt zijn in verband met de coronacrisis. In geval van fusie/splitsing van gemeenten dient situatie zoals deze bestond in het verslagjaar 
beschreven te worden. 
Het betreft de kosten van de ondersteuning, exclusief uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van 
de ondersteuningstaken). Ook eventuele inning van eigen bijdrage van cliënten staat los van de kosten die de gemeente allereerst maakt en hoeft hiermee dus niet te 
worden verrekend.
Graag zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) meenemen.

Begrote uitgaven
Budget dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven verslagperiode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers betreft niet de 
budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde primaire begroting. 

Gerealiseerde uitgaven
Kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de verslagperiode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden. De vuistregel bij twijfel is het 
aanhouden zoals door de Raad wordt behandeld. Het gaat om betalingen aan Wmo-aanbieders voor het leveren van een maatwerkvoorziening Wmo aan burgers. 
Betalingen tussen gemeenten onderling dienen hierin niet meegenomen te worden.

Omschrijving
De cijfers tussen haakjes per type maatwerkvoorziening betreft de iWmo-productcode.

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022



Maatwerkvoorzieningen Wmo verblijf en opvang 

Wat zijn de uitgaven in betreffend jaar geweest voor maatwerkvoorzieningen Wmo van het type
(exclusief kosten als gevolg van coronacrisis):
Vul het bedrag over 2022 in hele euro’s in en pas het bedrag over 2021 zo nodig aan.

Let op bij het jaar 2021: het gaat hier om de gemeente zoals deze in 2021 bestond. 
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Verblijf en opvang

- Beschermd wonen (15)

- Opvang (16)

- Spoedopvang (17)

- Overig beschermd wonen en opvang (18)

Maatwerkvoorzieningen verblijf en 
opvang gefinancierd vanuit PGB die niet 
onder te brengen zijn bij een specifieke 
post
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Gerealiseerde 
uitgaven 
2022

Begrote 
uitgaven 
2021

Gerealiseerde 
uitgaven 2021



Specificaties scherm 3

Specificaties scherm 3

Toelichtingen: 
Let op: in 2021 en 2022 hebben gemeenten extra kosten gehad in verband met de coronacrisis. Deze extra kosten worden later in de enquête 
uitgevraagd en dienen bij het eerste onderdeel van ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo’ buiten beschouwing gelaten te worden. 

Maatwerkvoorzieningen Wmo
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van een individu.

Uitgaven
De uitgaven Wmo worden uitgevraagd voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in uw gemeente. Dit betreft nadrukkelijk de uitgaven voor de reguliere 
ondersteuning en niet de extra kosten die gemaakt zijn in verband met de coronacrisis. In geval van fusie/splitsing van gemeenten dient situatie zoals 
deze bestond in het verslagjaar beschreven te worden. 
Het betreft de kosten van de ondersteuning, exclusief uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt ten behoeve van 
de uitvoering van de ondersteuningstaken). Ook eventuele inning van eigen bijdrage van cliënten staat los van de kosten die de gemeente allereerst 
maakt en hoeft hiermee dus niet te worden verrekend.
Graag zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) meenemen.

Begrote uitgaven
Budget dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven verslagperiode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van 
begrotingscijfers betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde primaire begroting. 

Gerealiseerde uitgaven
Kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de verslagperiode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden. De vuistregel 
bij twijfel is het aanhouden zoals door de Raad wordt behandeld. Het gaat om betalingen aan Wmo-aanbieders voor het leveren van een 
maatwerkvoorziening Wmo aan burgers. Betalingen tussen gemeenten onderling dienen hierin niet meegenomen te worden.

Omschrijving
De cijfers tussen haakjes per type maatwerkvoorziening betreft de iWmo-productcode.

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022



Maatwerkvoorzieningen Wmo totaal

Wat zijn de totale uitgaven in betreffend jaar geweest voor maatwerkvoorzieningen Wmo (exclusief 
kosten als gevolg van coronacrisis):
Vul het bedrag over 2022 in hele euro’s in en pas het bedrag over 2021 zo nodig aan.

Let op bij het jaar 2021: het gaat hier om de gemeente zoals deze in 2021 bestond. 
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Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

Totaal Wmo-maatwerkvoorzieningen

Begrote 
uitgaven 
2022

Gerealiseerde 
uitgaven 
2022

Begrote 
uitgaven 
2021

Gerealiseerde 
uitgaven 2021



Specificaties scherm 4

Specificaties scherm 4

Toelichtingen: 
Let op: in 2021 en 2022 hebben gemeenten extra kosten gehad in verband met de coronacrisis. Deze extra kosten worden later in de enquête uitgevraagd en dienen bij 
het eerste onderdeel van ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo’ buiten beschouwing gelaten te worden. 

Totaal Wmo-maatwerkvoorzieningen
Het is belangrijk om de uitgaven Wmo te splitsen naar de verschillende typen Wmo-maatwerkvoorzieningen. Alleen als de lokale inrichtingskeuzes in uw gemeente het 
onmogelijk maken om de uitsplitsing te maken, dan mag u enkel het totaal van de uitgaven Wmo aanleveren.

Maatwerkvoorzieningen Wmo
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 
van een individu.

Uitgaven
De uitgaven Wmo worden uitgevraagd voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in uw gemeente. Dit betreft nadrukkelijk de uitgaven voor de reguliere ondersteuning en niet 
de extra kosten die gemaakt zijn in verband met de coronacrisis. In geval van fusie/splitsing van gemeenten dient situatie zoals deze bestond in het verslagjaar 
beschreven te worden. 
Het betreft de kosten van de ondersteuning, exclusief uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van 
de ondersteuningstaken). Ook eventuele inning van eigen bijdrage van cliënten staat los van de kosten die de gemeente allereerst maakt en hoeft hiermee dus niet te 
worden verrekend.
Graag zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) meenemen.

Begrote uitgaven
Budget dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven verslagperiode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers betreft niet de 
budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde primaire begroting. 

Gerealiseerde uitgaven
Kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de verslagperiode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden. De vuistregel bij twijfel is het 
aanhouden zoals door de Raad wordt behandeld. Het gaat om betalingen aan Wmo-aanbieders voor het leveren van een maatwerkvoorziening Wmo aan burgers. 
Betalingen tussen gemeenten onderling dienen hierin niet meegenomen te worden.

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022



Maatwerkvoorzieningen Wmo extra uitgaven

Wat zijn de extra gerealiseerde uitgaven (uitgesplitst naar uitgavencategorie), als gevolg van de 
coronacrisis, in 2022 geweest voor maatwerkvoorzieningen Wmo van het type:
Vul het bedrag in hele euro’s in.
Let op: exclusief de reguliere uitgaven die in voorgaand(e) scherm(en) zijn opgegeven. 
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Hulp bij het huishouden

Ondersteuning thuis 

Hulpmiddelen en diensten

Verblijf en opvang

Totaal Wmo-maatwerkvoorzieningen

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

Meerkosten als 
gevolg van Corona

Continuïteitsbijdrage/
omzetgarantie



Specificaties scherm 5

Specificaties scherm 5

Toelichtingen: 
Totaal Wmo-maatwerkvoorzieningen
Het is belangrijk om de uitgaven Wmo te splitsen naar de verschillende typen Wmo-maatwerkvoorzieningen. Alleen als de lokale inrichtingskeuzes in 
uw gemeente het onmogelijk maken om de uitsplitsing te maken, dan mag u enkel het totaal van de uitgaven Wmo aanleveren.

Maatwerkvoorzieningen Wmo
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van een individu.

Gerealiseerde uitgaven
Kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de verslagperiode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden. De vuistregel 
bij twijfel is het aanhouden zoals door de Raad wordt behandeld. Het gaat om betalingen aan Wmo-aanbieders voor het leveren van een 
maatwerkvoorziening Wmo aan burgers. Betalingen tussen gemeenten onderling dienen hierin niet meegenomen te worden.

Meerkosten als gevolg van Corona
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorginstellingen meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van 
locaties.

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie
Voor 2021 is er met het Rijk geen generieke landelijke continuïteitsregeling afgesproken. Wel doet de VNG de oproep aan gemeenten om maatwerk te 
verlenen als de continuïteit van een instelling in het geding is. Dit vereist dat gemeenten en aanbieders hier op lokaal niveau het gesprek over voeren 
en dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is.

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022



Zijn er beleidswijzigingen die de uitgaven mogelijk beïnvloed kunnen hebben?
Onderstaande is van toepassing op het jaar 2022.

Beleidswijzigingen Wmo
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Op welke typen maatwerkvoorzieningen zijn deze beleidswijzigingen van toepassing?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

Door welke beleidswijzigingen zijn de uitgaven mogelijk beïnvloed?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Verschuiving algemene voorzieningen naar maatwerk en vice versa

Toegang Wmo verscherpt

Toegang Wmo versoepeld

Overig, namelijk: 

Hulp bij het huishouden

Ondersteuning thuis

Hulpmiddelen en diensten

Verblijf en opvang



Alleen 
algemene 

voorzieningen

Voornamelijk
algemene 

voorzieningen

Evenveel 
algemene als 
maatwerk-

voorzieningen

Voornamelijk 
maatwerk-

voorzieningen

Alleen 
maatwerk-

voorzieningen

Nvt

Verhouding algemene en maatwerkvoorzieningen Wmo
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Hulp bij het huishouden 
(01)

Begeleiding (02)

Persoonlijke verzorging 
(03)

Kortdurend verblijf (04)

Overige ondersteuning 
gericht op het individu 
of huishouden/gezin 
(06)

Overige groepsgerichte 
ondersteuning (09)

Dagbesteding (07)

Biedt uw gemeente de onderstaande typen voorzieningen Wmo in 2022 aan als algemene 
voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen?
Maak een schatting van de verhouding tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen en selecteer het best 
passende antwoord. Indien het type voorziening niet van toepassing is, kies voor ‘Nvt’.

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022



Alleen 
algemene 

voorzieningen

Voornamelijk
algemene 

voorzieningen

Evenveel 
algemene als 
maatwerk-

voorzieningen

Voornamelijk 
maatwerk-

voorzieningen

Alleen 
maatwerk-

voorzieningen

Nvt

Verhouding algemene en maatwerkvoorzieningen Wmo (VERVOLG)

Blok Wmo7.2

Overige maatwerk-
arrangementen (10)

Woondiensten (05)

Vervoersdiensten (08)

Rolstoelen (11)

Vervoervoorzieningen 
(12)

Overige hulpmiddelen 
(14)

Woonvoorzieningen 
(13)

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

Beschermd wonen (15)

Opvang (16)

Overige beschermd 
wonen en opvang (18)

Spoedopvang (17)



Specificaties scherm 7

Specificaties scherm 7

Toelichtingen: 
Algemene voorzieningen Wmo
Aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, 
toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.

Maatwerkvoorzieningen Wmo
Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van een individu.

Omschrijving
De cijfers tussen haakjes per type maatwerkvoorziening betreft de iWmo-productcode.

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022



Ja Nee

Algemene voorzieningen Wmo met een duurzame hulpverleningsrelatie 

Blok Wmo8

Biedt uw gemeente in 2022 de onderstaande typen voorzieningen Wmo aan als algemene 
voorzieningen met een duurzame hulpverleningsrelatie?

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

Hulp bij het huishouden 

Ondersteuning thuis 

Hulpmiddelen en diensten

Verblijf en opvang



Specificaties scherm 8

Specificaties scherm 8

Toelichtingen: 
Algemene voorzieningen Wmo met een duurzame hulpverleningsrelatie
Om te bepalen of er sprake is van een algemene voorziening waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan, is met name de aard van 
de band tussen de cliënt en hulpverlener van belang. Bij een duurzame hulpverleningsrelatie gaat het om algemene voorzieningen waar(bij): 
- er in belangrijke mate sprake is van persoonlijke hulpverlening (en waarbij arbeid verreweg de grootste kostencomponent is). 
- de continuïteit van de band tussen cliënt en hulpverlener belangrijk is voor de ondersteuning van de cliënt. 
- langdurig gebruik van wordt gemaakt. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar:
Notitie VNG duurzame hulpverleningsrelatie

Bouw: link voor ‘Notitie VNG duurzame hulpverleningsrelatie’
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/bijlage_6_handreiking_duurzame_hulpverleningsrelatie_-_def_s_b1901041_1_n.pdf

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/bijlage_6_handreiking_duurzame_hulpverleningsrelatie_-_def_s_b1901041_1_n.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/bijlage_6_handreiking_duurzame_hulpverleningsrelatie_-_def_s_b1901041_1_n.pdf


Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Wat zijn de uitgaven in betreffend jaar geweest voor jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering (exclusief kosten als gevolg van coronacrisis):
Vul het bedrag over 2022 in hele euro’s in en pas het bedrag over 2021 zo nodig aan.

Let op bij het jaar 2021: het gaat hier om de gemeente zoals deze in 2021 bestond. 

Blok Jeugd9

Totaal jeugdhulp, jeugdbescherming 
en jeugdreclassering

- Jeugdhulp zonder verblijf, geleverd door 
wijkteam

- Jeugdhulp zonder verblijf, niet geleverd 
door wijkteam

- Jeugdhulp met verblijf

Jeugdbescherming en 
jeugdreclassering totaal

Uitgaven Wmo en Jeugdwet 2022

Begrote 
uitgaven 2022

Gerealiseerde 
uitgaven 2022

Begrote 
uitgaven 
2021

Gerealiseerde 
uitgaven 2021

Jeugdhulp totaal

- Jeugdbescherming

- Jeugdreclassering



Specificaties scherm 9

Specificaties scherm 9

Toelichtingen: 
Let op: in 2021 en 2022 hebben gemeenten extra kosten gehad in verband met de coronacrisis. Deze extra kosten worden later in de enquête 
uitgevraagd en dienen bij het eerste onderdeel van ‘Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering’ buiten beschouwing gelaten te worden. 

Uitgaven jeugd
Dit betreft de begrote en gerealiseerde uitgaven in een gegeven verslagperiode, per type voorziening zoals die ook voor de beleidsinformatie Jeugd 
worden onderscheiden en/of de totale kosten voor Jeugdzorg, exclusief uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt 
ten behoeve van de uitvoering van de ondersteuningstaken). Het betreft zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de PGB’s. Met jeugdzorg wordt 
bedoeld het totaal van maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (al dan niet vrij toegankelijk), jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en 
jeugdreclassering. Andere uitgaven die mogelijk te relateren zijn aan zorg voor jeugdigen, zoals bijvoorbeeld preventieve voorzieningen, voorlichting, 
de toegangs- en verwijsfunctie van gemeenten, jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis, moeten niet meegeteld worden. Dit betreft nadrukkelijk de 
uitgaven voor de reguliere ondersteuning en niet de extra kosten die gemaakt zijn in verband met de coronacrisis.

Begrote uitgaven
Budget dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven verslagperiode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van 
begrotingscijfers betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde primaire begroting. 

Gerealiseerde uitgaven
Kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de verslagperiode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden. De vuistregel 
bij twijfel is het aanhouden zoals door de Raad wordt behandeld. 

Omschrijving
Jeugdhulp totaal
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, 
psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jeugdhulp zonder verblijf, geleverd door wijkteam
De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en 
oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de 
jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp. 
Jeugdhulp zonder verblijf, niet geleverd door wijkteam
De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en 
oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Jeugdhulp met verblijf
De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de 
verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen 
onder jeugdhulp met verblijf.
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de 
bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
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Specificaties scherm 9

Specificaties scherm 9 (vervolg)

Toelichtingen: 
(vervolg)Omschrijving
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking 
zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan 
daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op 
jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te 
voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. 
Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.
Totaal jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
Als u niet sluitend de bedragen kunt uitsplitsen naar de verschillende typen voorzieningen, dan dient u enkel het totaal van de uitgaven Jeugd aan te 
leveren. 
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Wat zijn de extra gerealiseerde uitgaven (uitgesplitst naar uitgavencategorie), als gevolg van de 
coronacrisis, in 2022 geweest voor Jeugd van het type:
Vul het bedrag in hele euro’s in.
Let op: exclusief de reguliere uitgaven die in voorgaand scherm zijn opgegeven. 

Blok Jeugd10

Jeugdhulp totaal

Jeugdbescherming en 
jeugdreclassering totaal

Totaal jeugdhulp, jeugdbescherming 
en jeugdreclassering
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Meerkosten als 
gevolg van Corona

Continuïteitsbijdrage/
omzetgarantie

Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering



Specificaties scherm 10

Specificaties scherm 10

Toelichtingen: 
Uitgaven jeugd
Dit betreft de begrote en gerealiseerde uitgaven in een gegeven verslagperiode, per type voorziening zoals die ook voor de beleidsinformatie Jeugd 
worden onderscheiden en/of de totale kosten voor Jeugdzorg, exclusief uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt 
ten behoeve van de uitvoering van de ondersteuningstaken). Het betreft zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de PGB’s. Met jeugdzorg wordt 
bedoeld het totaal van maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (al dan niet vrij toegankelijk), jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en 
jeugdreclassering. Andere uitgaven die mogelijk te relateren zijn aan zorg voor jeugdigen, zoals bijvoorbeeld preventieve voorzieningen, voorlichting, 
de toegangs- en verwijsfunctie van gemeenten, jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis, moeten niet meegeteld worden.

Gerealiseerde uitgaven
Kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de verslagperiode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden. De vuistregel 
bij twijfel is het aanhouden zoals door de Raad wordt behandeld. 

Meerkosten als gevolg van Corona
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorginstellingen meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van 
locaties.

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie
Voor 2021 is er met het Rijk geen generieke landelijke continuïteitsregeling afgesproken. Wel doet de VNG de oproep aan gemeenten om maatwerk te 
verlenen als de continuïteit van een instelling in het geding is. Dit vereist dat gemeenten en aanbieders hier op lokaal niveau het gesprek over voeren 
en dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is.
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