
Budgetplafonds jeugdhulp Gemeente Apeldoorn Informatieblad met vragen en 

antwoorden 

 

Waarom werkt de gemeente Apeldoorn met budgetplafonds voor jeugdhulpaanbieders?  

• De kosten voor de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp overstijgen nog altijd het budget dat de 

gemeente Apeldoorn hiervoor beschikbaar heeft. Voor een toekomstbestendige jeugdhulp is 

het van belang dat de gemeente Apeldoorn met betrokken partijen zorgt voor een betere 

beheersing van de kosten met behoud van de kwaliteit van zorg voor de inwoners die dat 

nodig hebben. In de transformatienota zoals opgenomen bij de begroting 2020-2023 heeft 

Apeldoorn het invoeren van budgetplafonds als maatregel opgenomen.  

 

Geldt het budgetplafond voor de hele regio of alleen voor de gemeente Apeldoorn?  

• Het budgetplafond in de brief van de gemeente Apeldoorn geldt alleen voor de gemeente 

Apeldoorn en alleen voor de jeugdhulp producten. In de raamovereenkomst van de regio is 

de optie opgenomen voor het instellen van budgetplafonds. Dit is een bevoegdheid van de 

individuele gemeenten. Een aantal gemeenten in de zorgregio MiddenIJssel/Oost-Veluwe 

maakt voor 2023 gebruik van deze optie. Het budgetplafond in de brief van de gemeente 

Apeldoorn geldt dus alleen voor de gemeente Apeldoorn en voor het kalenderjaar 2023. 

 

Wat houdt een budgetplafond in? 

• Het budgetplafond is het maximale bedrag dat gedeclareerd mag worden voor het jaar 2023 

voor jeugdhulpproducten waarvoor een toewijzing/indicatie is ontvangen (met uitzondering 

van de uitgesloten producten). Er wordt van u verwacht dat voor alle cliënten die bij u in zorg 

zijn, de zorg binnen het budgetplafond kan worden geboden. Dit betekent inclusief de 

verlengingen van indicaties en wijzigingen in de indicaties aangegeven middels het iJW317 

bericht.  

Hoe is dit bedrag tot stand gekomen? 

• Uitgangspunt bij de bepaling van de budgetplafonds voor 2023 was de omzet van januari 

2021 tot en met maart 2022. Uitgangspunt bij de bepaling van de budgetplafonds voor 2023 

voor jeugdhulpaanbieders die zijn gestart na 1 januari 2021, is de omzet in de gedeclareerde 

maanden. In beide gevallen geldt dat de gemiddelde omzet over de genoemde periode, 

omgerekend naar een jaaromzet het budgetplafond is. Daarbij is het budgetplafond voor 

2023 verhoogd met een prijsindex van 3 %. 

 

• Aanbieders die in de periode van januari 2021 tot en met augustus 2022 geen omzet hebben 

gemaakt, krijgen voor 2023 een budgetplafond van € 0,00. Zij kunnen voor de gemeente 

Apeldoorn dus geen cliënten aannemen zonder overleg.  

 

 

Voor  2023 worden de volgende producten niet mee genomen in de omzet waarover het 

Budgetplafond berekend is:  

 

 

Product   Productcode 

➢ Verblijf gezinsgericht     43A10 

➢ Pleegzorg  44A07, 43803 

➢ Crisisopvang  46C02, 46A01, 46A04 

➢ Jeugdhulp SGGZ 54 code 

➢ LTA   55 code 



Deze producten zijn uitgesloten van het budgetplafond omzet. Hierdoor kan het zijn dat u voor 2023 

een € 0,00 budgetplafond ontvangt. Het beleid van de gemeente Apeldoorn is gericht op het 

uitbreiden van het aanbod voor opvang en verblijf dat lijkt op dat in een gezin en in het geval van crisis 

en SGGZ-jeugdhulp willen we dat snel en adequaat de juiste hulp kan worden geboden.  

 

Welke zorgproducten zijn uitgesloten van het budgetplafond?  

• Gecertificeerde instellingen kunnen wij, op grond van wet- en regelgeving, geen 

budgetplafond opleggen en dat geldt ook voor het zorgproduct LTA. De zorgproducten verblijf 

gezinsgericht, pleegzorg, crisis en jeugdhulp SGGZ vallen ook niet onder het budgetplafond. 

Het plafond voor uw organisatie betreft dus alleen de omzet over de overige zorgproducten. 

 

Let op: nieuw Woonplaatsbeginsel 

Per 1 januari 2022 heeft er een wijziging in de Jeugdwet plaatsgevonden betreffende het 

Woonplaatsbeginsel jeugd. Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente 

financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Als wijziging van het Woonplaatsbeginsel 

ertoe leidt dat u uw plafond dreigt te overschrijden met de cliënten die u in zorg heeft, dan 

vragen wij u om een omzetprognose aan te leveren voor 1 januari 2023.   

 

 

Omzetprognose 

Wij verzoeken u voor 1 januari 2023 een omzetprognose aan te leveren indien: 

➢ U verwacht op basis van de cliënten die u op 1 oktober 2022 in zorg heeft, het budgetplafond 

van 2023 te gaan overschrijden. 

➢ U een clientenstop heeft.  

➢ Als wijziging van het Woonplaatsbeginsel ertoe leidt dat u uw plafond dreigt te overschrijden 

met de cliënten die u in zorg heeft per 1 januari 2023. 

 

Mijn organisatie heeft voor 2023 een budgetplafond van € 0,00 gekregen. Hoe kan dat en wat 

betekent dat?  

Nieuwe aanbieders en aanbieders die in 2022 geen declaratie hebben ingediend en/of een prognose 

van € 0,00 hebben ingediend, hebben in eerste instantie een budgetplatfond van € 0,00 gekregen. 

Een veelvoorkomende reden was dat aanbieders zich niet op Apeldoorn richtten, maar actief waren bij 

andere gemeentes binnen de raamovereenkomst. Om die reden hebben we ervoor gekozen kleine en 

nieuwe aanbieders een budgetplafond van € 0,00 te geven. Overigens zijn deze aanbieders wel in 

beeld bij het CJG en kan er dus wel naar hen verwezen worden. Als blijkt dat een aanbieder met een 

plafond van € 0,00 de beste aanbieder is voor de hulpvraag van de jeugdige, dan zal alsnog een 

plafond toegekend worden of er volgt een toewijzing met een financieel akkoord. 

 

Het budgetplafond dreig ik als organisatie te overschrijden of is inmiddels al bereikt.  

• In het 3e kwartaal van 2022 bent u geïnformeerd over het aan uw organisatie opgelegde 

budgetplafond voor de Raamovereenkomst  Zorgregio Midden IJssel Oost -Veluwe per 1 

januari 2023. 

• U bent er als aanbieder zelf verantwoordelijk voor om binnen het budgetplafond te declareren. 

Een verwachte overschrijding moet gemeld worden voordat deze plaatsvindt. Dit betekent 

ook dat u dan geen cliënten meer kunt accepteren. Een verwachte overschrijding van het 

budgetplafond dient u te melden bij de gemeente: budgetplafondsjeugdhulp@apeldoorn.nl. 

Graag onder vermelding van uw AGB-code. 

• Indien u declareert boven het budgetplafond, dan kan dit bedrag teruggevorderd worden.  
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Hoe gaan wij om met cliënten die we al in zorg hebben als we het budgetplafond 

overschrijden?  

• Het uitgangspunt is en blijft continuïteit van zorg voor cliënten die u al in zorg hebt. Wij vragen 

u om een omzetprognose over 2023 aan te leveren. We gaan ervan uit dat u daarbij ook de 

kosten voor cliënten die u in zorg hebt, en waarvan u inschat dat zij in zorg blijven, mee 

neemt. Als u, door een verlenging van de zorgindicatie voor een client die u al in zorg hebt, 

het budgetplafond gaat overschrijden dan meldt u op dat moment de aankomende 

overschrijding bij de gemeente Apeldoorn budgetplafondsjeugdhulp@apeldoorn.nl. U neemt 

geen nieuwe cliënten meer aan als duidelijk wordt dat u het plafond gaat overschrijden. 

 

Hoe gaan we om met verlengingen van zorg?  

• Kinderen die al bij u in zorg zijn en langer zorg nodig hebben na afloop van de toewijzing 

blijven bij u in zorg. U vraagt tijdig op de afgesproken wijze een verlenging aan bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Het feit dat u een budgetplafond hebt, is dus geen reden om 

de zorg niet te verlengen. Let wel de kosten voor de verlengingen maken deel uit van uw 

totale omzet en vallen dus onder het budgetplafond. Als u veel jeugdigen lang in zorg houdt 

dan betekent dit dat u minder nieuwe cliënten aan kunt nemen. U bent er zelf verantwoordelijk 

voor om dit goed in beeld te houden. U verwerkt dus ook deze informatie in de 

omzetprognose die u aanlevert. 

 

Wij hebben cliënten aangenomen nadat wij constateerden dat ons budgetplafond bereikt was, 

wat gebeurt er nu?  

• In dat geval is het financiële risico voor u als zorgaanbieders en betalen wij de facturen voor 

deze cliënten niet. U monitort zelf de instroom van de cliënten. Wij verwachten van u dat u 

cliënten die zich bij u melden, nadat u weet dat u het budgetplafond bereikt heeft of gaat 

bereiken, (terug) verwijst naar het CJG voor het vinden van een andere plek. Mocht 

onverhoopt de factuur toch worden voldaan, dan zal het overschreden bedrag worden 

teruggevorderd. 

 

Wij hebben het traject voor een cliënt afgerond, er is nog wel een andere vorm van jeugdhulp 

nodig maar het lukt ons niet om een passende plek daarvoor te vinden. Hoe ga ik daarmee om?  

• In dat geval zoekt u contact met het CJG en vraagt om de casus over te nemen en een 

passende plek te vinden. Tot er een afspraak is over hoe om te gaan met de zorgvraag houdt 

u de client in zorg als dat noodzakelijk is en sluit u het traject af als dat verantwoord is omdat 

de inzet van andere zorg volgens de verwijzer even kan wachten. 

 

Wij verwachten meer cliënten in zorg te krijgen. Kun u het budgetplafond voor onze organisatie 

voor 2023 verhogen?  

• Onze gezamenlijke opdracht is het terugdringen van het aantal cliënten in zorg door het 

bieden van adequate ondersteuning. Om die reden stellen we het budgetplafond zoals 

aangegeven in en houden we daar aan vast: het budgetplafond wordt dus niet verhoogd. Er is 

een uitzondering: we kunnen een maatwerkindicatie afgeven voor cliënten die deze zorg echt 

nodig hebben. Wij vragen u in dat geval om voor 1 april 2023 een omzetprognose aan te 

leveren over 2023 wanneer u verwacht het budgetplafond om die reden te overschrijden. 
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Het CJG verwijst vaak naar ons, daarom is het noodzakelijk dat wij een hoger budgetplafond 

krijgen.  

• Het CJG beoordeelt welke zorg een jongere nodig heeft. Daarbij heeft het CJG de opdracht 

om te kijken wat de best passende zorg is en waar een jeugdige geplaatst kan worden. Voor 

2023 heeft het CJG de opdracht om cliënten te plaatsen bij zorgaanbieders die het 

budgetplafond nog niet bereikt hebben. Als het CJG het signaal afgeeft dat alle beschikbare 

plaatsen voor een zorgvorm bezet zijn, dan informeren zij de gemeente. De gemeente 

beoordeelt vervolgens wat er nodig is om ervoor te zorgen dat jongeren die hulp nodig hebben 

deze hulp ook krijgen. Als het nodig blijkt gaan wij daarover ook in gesprek met 

zorgaanbieders en zullen we hoogstens op clientniveau de verwijzing toestaan en deze 

bekostigen. Het budgetplafond wordt niet verhoogd. 

 

Hoe te handelen bij een externe verwijzing o.a. Huisarts of Gecertificeerde Instellingen. 

• Wanneer het budgetplafond niet toereikend deze aanvragen doorverwijzen naar het CJG.  

 

Wanneer een clientenstop? 

• Op verzoek van de aanbieder bij het bereiken van het budgetplafond of dreiging van 

overschrijding van het budgetplafond kan er een clientenstop worden ingevoerd.  

• Op basis van de financiële stand van zaken kan ook de gemeente besluiten om een 

clientenstop in te voeren. Dit gebeurt op het moment dat door het totaal van de declaraties er 

een overschrijding van het budgetplafond dreigt te ontstaan. Als de gemeente een 

cliëntenstop instelt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Hoe zorgen wij ervoor dat we hulp bieden binnen budget en er geen wachtlijsten ontstaan? 

• Door te kijken op welke wijze u kunt bijdragen aan het transformeren van de zorg voor jeugd 

en de signalen over mogelijke wachtlijsten te delen. De gemeente en het CJG kijken dan of de 

zorg die een jeugdige nodig heeft op een andere plek wel geleverd kan worden. Als dat niet 

mogelijk is, en de hulp moet direct geboden worden, dan besluiten wij welke maatregel er 

nodig is. 

 

Wie houdt zicht op het verloop van mijn budgetplafond?  

• U bent er als aanbieder zelf verantwoordelijk voor om binnen het budgetplafond te blijven. Een 

verwachte overschrijding moet gemeld worden voordat deze plaatsvindt. Dit betekent ook dat 

u dan geen cliënten meer kunt accepteren en dat u geen zorgtoewijzingen meer krijgt. Een 

verwachte overschrijding van het budgetplafond dient u te melden bij de gemeente: 

budgetplafondsjeugdhulp@apeldoorn.nl . Graag onder vermelding van uw AGB-code. 

Declareert u facturen terwijl het budgetplafond overschreden is, dan zal de factuur niet 

verwerkt worden. Wanneer na betaling blijkt dat er geen ruimte meer was in het 

budgetplafond, dan zal het bedrag teruggevorderd worden. Mocht de factuur, terwijl het 

budgteplafond al bereikt is, toch onverhoopt betaald worden, dan zal het bedrag worden 

teruggevorderd. 

 

 

Financieel goedgekeurde aanvragen boven uw budgetplafond 2022 voor 1 oktober maar met 

een indicatieoverloop naar het jaar 2023. 

• Wanneer u een financieel akkoord heeft ontvangen voor 1 oktober 2022 over een toewijzing 

boven uw budgetplafond 2022 maar de indicatie loopt door naar het jaar 2023 dan telt u de 

zorgkosten voor 2023 mee binnen uw budgetplafond van 2023.  

 



Financieel goedgekeurde aanvragen boven uw budgetplafond 2022 na 1 oktober met een 

indicatieoverloop naar het jaar 2023. 

• Wanneer er aanvragen na 1 oktober 2022 aan u worden toegewezen en hierdoor een 

overschrijding van uw budgetplafond 2023 wordt veroorzaakt moet u dat kenbaar maken aan 

budgetplafondsjeugdhulp@apeldoorn.nl. en zal voor het deel 2023 een financieel akkoord 

volgen boven uw budgetplafond over de resterende tijd en volume van de toegewezen 

indicatie, het budgetplafond wordt niet verhoogd.  

• De consequentie hiervan is dat er een clientenstop zal worden ingevoerd en u geen nieuwe 

cliënten meer kunt aannemen. 

 

Heeft u andere vragen?  

• Heeft u een vraag die hier niet vermeld staat, mail deze dan naar: 

budgetplafondsjeugdhulp@apeldoorn.nl. Wij nemen dan contact met u op en zullen deze lijst 

eventueel met uw vraag actualiseren. 
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