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ONDERWERP 

 
Verevening middelen jeugdhulp 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Een van de 3 decentralisaties die van het Rijk overkomen richting gemeenten betreft de Jeugdhulp. 
Met het overkomen van het beleid en de uitvoering zijn ook de middelen overgekomen. Eerdere 
financieringen van uit zowel het Rijk, de Provincie, de AWBZ  en de ZVW komen over naar de 
gemeenten. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Het Rijk heeft voor de decentralisatie Jeugdhulp landelijk € 3,9 miljard beschikbaar gesteld. In dit 
bedrag is een bezuiniging voor 2015 opgenomen van € 120 miljoen, zijnde een bezuiniging van 
3%. De bezuiniging op de Jeugdhulp loopt in 2016 en 2017 op tot een bedrag van € 300 miljoen 
respectievelijk € 450 miljoen. Dit is een bezuiniging van 7,5% respectievelijk 11% van het budget 
Jeugdhulp.  
 
In de meicirculaire 2014 heeft het Rijk het budget Jeugdhulp per gemeente gepresenteerd. In 
september 2014 (septembercirculaire 2014) is duidelijk geworden dat het budget Jeugdhulp als 
onderdeel van de algemene uitkering aan gemeenten wordt verstrekt en niet via het Sociaal 
Deelfonds. Het Sociaal Deelfonds komt te  vervallen.  
 
Voor het bepalen van het “nieuwe” budget Jeugdhulp worden, bovenop de algemene uitkering, ook 
de MEE middelen van de decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo ingezet ten behoeve van de 
uitvoering Jeugdwet. De gemeenten in de regio Midden-Limburg hebben daarmee in 2015 de 
beschikking over de volgende budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet: 
 

 Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

GF  6.618.551  10.188.515    4.130.708    3.366.748   4.161.838  16.787.806  10.789.184  56.043.350  
MEE 111.330      133.897        71.028         70.569        47.668      262.482     211.307       908.281  
Totaal  6.729.881  10.322.412    4.201.736    3.437.317  4.209.506  17.050.288  11.000.491  56.951.631  
    
Door de gemeenteraad is eerder besloten dat de ontvangen Rijksmiddelen in beginsel kaderstellend 
zijn voor de uitvoering per 1 januari 2015 van de Jeugdwet, nieuwe Wmo-taken en de 
Participatiewet. Voor het krijgen van inzicht in de uitgaven Jeugdhulp is een exploitatieraming 
opgesteld.  
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Exploitatie 

Om inzicht te krijgen in de voor de jeugdhulp benodigde middelen is een raming opgesteld aan de 
hand van gegevens van Vektis welke vervolgens zijn geanalyseerd door het onderzoeksbureau AEF 
en de gegevens van zorgaanbieders en huidige financiers. Vektis is het centrum voor informatie en 
standaardisatie voor zorgverzekeraars, deze organisatie heeft inzicht in de gegevens van 
bestaande zorgaanbieders en van bestaande financiers.   
  
Bij de uitgevoerde analyse  is zowel landelijk als lokaal gebleken dat elk van deze bronnen 
onzekerheden heeft en voor een groot deel betrekking heeft op  cijfers van 2012 en deels van 
2013. Met behulp van bovenstaande cijfers en analyse  heeft de regionale werkgroep financiën  
getracht de werkelijkheid zo goed mogelijk in beeld te brengen.  
 
De verschillen tussen werkelijke cijfers, de cijfers die instellingen aangeven en cijfers die van 
Vektis komen blijven echter bestaan. Hierdoor is het bijna onmogelijk om per gemeente een 
betrouwbare raming te maken van de te verwachte lasten jeugdhulp in 2015. Het ontbreken van 
een betrouwbare raming  brengt financiële risico’s voor  met zich mee. Verschillen komen voort uit: 

• Beschikbare vergelijkende cijfers komen uit 2012 en deels uit 2013 en zijn door 
ontwikkelingen sterk verouderd. 

• Tot nu toe wordt het woonplaatsbeginsel door de diverse aanbieders verschillend 
toegepast. 

• Onduidelijkheid bestaat over de hoogte en verdeling van de PGB-middelen. 
• Niet alle aanbieders zijn voldoende in staat per gemeente de gevraagde informatie per 

jeugdige te verstrekken. 
• In tegenstelling tot de WMO zijn voor Jeugdhulp nog geen cliëntgegevens per gemeente 

beschikbaar zijn. 
 

Enkele vormen van Jeugdhulp zijn  relatief duur, waarbij de gemeenten op korte termijn, ook 
vanwege de verplichte zorg continuïteit, geen tot beperkte sturing hebben. Dit vertaalt zich 
eveneens in  grote financiële risico’s voor de gemeente.  
 
 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 

Verevening 

Samenvattend zou een scenario kunnen ontstaan waarbij één van de samenwerkende   gemeenten 
geconfronteerd kan worden met zorgkosten die het beschikbaar budget ver overschrijden. 
De beïnvloedingsmogelijkheden zijn in 2015 beperkt vooral omdat bestaande klanten recht hebben 
op zorgcontinuïteit.  

Op basis van bovenstaande risico’s wordt voorgesteld om voor 2015 te kiezen voor het verevenen 
van kosten binnen de regio.  

Verevening op basis van solidariteit doet in de huidige context het meeste recht aan de 
kaderstellende en controlerende rol van de raden in de regio waarin we samenwerken, 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een sluitende (meerjaren)begroting. Verevening is een 
vorm van risicomanagement waarbij het risico wordt verdeeld over de 7 deelnemende gemeenten. 
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De verevening betreft het onderling verevenen van de werkelijke resultaten (zowel negatief als 
positief) over de 7 gemeenten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen het te verevenen 
budget en de bijbehorende werkelijke kosten. Dus in geval van overschrijding in een gemeente 
betalen de andere gemeenten naar rato mee. Bij een onderschrijding ontvangen de andere 
gemeenten naar rato het verschil. Verevening vindt plaats na afloop van het kalenderjaar, maar 
vóór de vaststelling van de jaarrekening.  
 
Voor verevening komen in aanmerking: 

- alle directe zorgkosten, deze bestaan uit  
1.Inkopen bij zorgaanbieders en subsidies aan zorgaanbieders 
2.Persoonsgebonden Budgetten 
3.Het risicobudget buiten-regio-plaatsing en 
4.Kosten voor het Landelijke transitie-arrangement.  

- Exploitatiekosten Sociale Verzekerings Bank in het kader van de uitvoering trekkingsrecht 
PGB. 

- Regionaal gemaakte innovatiekosten met een gezamenlijk nut.  
 

Niet voor verevening komt in aanmerking: 
- uitvoeringskosten jeugdhulp door gemeente (geraamd op 3,5% van het budget GF) 
- Subsidie aan het CJG (de verdeling van deze kosten wordt in een ander voorstel geregeld). 

 
In 2015 komt 80-90% van het macrobudget Jeugdhulp in aanmerking voor verevening. We stellen 
voor om als verdeelsleutel het budget Jeugdzorg dat via de Algemene Uitkering uit het 
Gemeentefonds wordt ontvangen, te gebruiken. Naar verwachting wordt in september 2015 de 
Algemene uitkering voor het laatst bijgesteld. Op deze manier sluiten we ook aan bij de verdeling 
van de ontvangsten over de gemeenten.  
 
Voortgang proces 
Begin september 2014 hebben de colleges van de 7 gemeenten de budgetruimte voor de inkoop en 
aanbesteding van de Jeugdhulp en Wmo vastgesteld. Dit ten behoeve van de contractering en 
subsidiering van aanbieders, die in oktober heeft plaatsgevonden. Daarbij is gekozen voor het 
uitwerken van de verevening van een deel van de kosten voor de Jeugdhulp op gronden van 
bovengenoemde argumenten, onder voorwaarde van goedkeuring door de 7 gemeenteraden. De 
colleges hebben opdracht gegeven aan de ambtelijke organisaties van de samenwerkende 
gemeenten om de inrichting rond de verevening voor te bereiden, waarbij de tijdige en volledige 
monitoring en rapportage van de lastenontwikkeling voorop staat. 
 
2015 – 2016 – en volgende jaren 
In eerste aanleg wordt de verevening alleen afgesproken voor de duur van 1 jaar, zijnde 2015. 
Hierbij is de verwachting dat in de loop van 2015 meer (in)zicht wordt verkregen in de werkelijke 
kosten van de jeugdhulp per gemeente door de monitoring en dat continuering van de verevening 
na 2015  niet langer noodzakelijk is of sterk beperkt kan worden. Hierover zullen we uw Raad  
tijdig informeren en een voorstel voorleggen. 
 
Resume en voorstel 
Het bovenstaande in ogenschouw nemend wordt voorgesteld om in te stemmen met het verevenen 
van de lasten/baten volgens een verdeelsleutel- op het in dit voorstel gedefinieerde deel- van het 
regionale budget Jeugdhulp.  
 

COMMUNICATIE 
 
Niet van toepassing 
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EVALUATIE 
 
De resultaten van deze verevening en de evaluatie daarvan zullen nadrukkelijk voorgelegd worden 
aan de raad bij vaststelling van de jaarrekening 2015 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Besluiten om  - in dit voorstel nader gedefinieerd- een gedeelte van de lasten / baten van het 
regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001038 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  28 oktober 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 
2015 volgens de nadere definities uit dit voorstel. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  22 december 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


