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ADVIES
1. Instemmen met bijgevoegde intentieverklaring Mutsaersstichting en gemeenten
Midden-Limburg;
2, Mandateren door de burgemeester van wethouder Sterk voor ondeftekening op 3
december 2014 van deze intentieverklaring (als bedoeld in artikel 171 van de
Gemeentewet),

TOELICHTING
IInvu li nstructiel

Relatie met vorig voorstel:
Collegebesluit 28-10-2014 werving jeugdhulp
Aloemeen:
De Mutsaersstichting heeft in de aanbesteding van de Jeugdhulp een inschrijving gedaan
voor gespecialiseerde jeugdhulp voor de Jeugd-GGZ, dyslexie-hulp en zorg voor kinderen
met een beperking, Tevens heeft men een subsidieaanvraag gedaan voor jeugd-en
opvoedhulp (voorheen de provinciale jeugdzorg).
Het totaal aangevraagde bedrag bleek veel hoger dan gemeenten geraamd hebben op
basis van voorhanden zijnde en eerder uitgevraagde gegevens, Het verschil in aanvraag
en raming is dermate hoog dat hierover geen overeenstemming is gehaald.

Weert,
2 december 2014
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van 2 december 2014

In te vullen door het B&W secretar¡aat:

Ftr Akkoord
Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
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Arqumenten:
Er is, in overleg met de Mutsaersstichting opgeschaald naar de landelijk werkende
Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) met het doel om zo snel mogelijk tot een overeenkomst te
komen waarmee minimaal continuïteit van zorg binnen de financiële kaders geregeld kan
worden,
Aan de TAJ is gevraagd om een onafhankelijk advies te geven over de hoogte van de
aanvragen en de bedragen in de exploitatie van gemeenten. TAJ is van mening dat men
dat advies niet kan geven, dan zou een verstrekkend onderzoek naar alle inschrijvingen
noodzakelijk zijn.

Overeenkomst bereikt voor het eerste kwartaal 2015
Onder grote druk van de TAJ en het ministerie van VWS zijn in de laatste week van
november afspraken gemaakt voor het eerste kwartaal van 2015.
De gemeenten garanderen voor de eerste drie maanden zorgcontinuTteit voor kinderen die
op 31-12-2074 in zorg zijn bij de Mutsaersstichting, Nieuwe instroom van cliënten verloopt
via het gemeentelijk loket (CJG)
Op verzoek van de Mutsaersst¡chting is hierbíj een intentieverklaring opgesteld waarin de
Mutsaersstichting en de gemeenten Midden-Limburg uitspreken in principe een
langdurende relatie met elkaar aan te willen gaan.

JURIDISCHE cEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
De intentieverklaring is opgesteld met de jurist van Hekkelman (extern juristenkantoor)
De intentieverklaring kent geen bindende voorwaarden.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
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Begrotinqspost:

N,v.t.
Beschikbaar bedrag;

N.v.t,
COM M U NICATIE/ PARTICIPATI E

Voor wie is dit advies van belang?:
.1. Organisaties/Instellingen
Nadere specificatie: de Mutsaersstichting
:

.l. TILS-lijst

Nadere specificatie: De raad wordt geïnformeerd met een raadsinformatie brief
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:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern
Extern:
De zes andere gemeenten van Midden-Limburg en met een jurist

van Hekkelman

Pagina 2

BIJLAGEN
Openbaar:

Intentieverklaring Mutsaersstichting en gemeenten Midden-Limburg
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
d.d. 3 december 2Ot4

De heer P.H.M. Ruijten

Echt-Susteren
De heer J.M.M. van den Beuken

Leudal

Mevrouw A,C.H. Smeets-Palmen
Maasgouw
De heer H.W.M. Geraats

Nederweert

Mevrouw E,W.A.M. Cuijpers
Roerdalen

Mevrouw M.A.J. Smitsmans-Burhenne
Roermond
De heer P.P.H. sterk

Weert
De heer M. Goedhart
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De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert
(gemeenten Midden-Limburg) en de Mutsaersstichting spreken volgende intentie naar

elkaar uit:
Gemeenten Midden-Limburg en de Mutsaersstichting streven ernaar een langdurende
relatie met elkaar aan te gaan voor de inzet van de gespecialiseerde jeugdhulp, rekening
houdend met gemaakte afspraken met andere aanbieders.
Mutsaersstichting garandeert de zorg voor eigen cliënten uit de gemeenten Midden-Limburg
(bestaande en nieuwe cliënten) in 20L5 los van ontwikkelingen bij andere regio's en/of
financiers. Voorwaarde is dat de gemeenten Midden-Limburg en de Mutsaersstichting
overeenstemming hebben over financiering van zorg in Midden-Limburg voor het hele
kalenderjaa r 2OI5.
De Mutsaersstichting en de gemeenten Midden-Limburg spannen zich in om in het eerste
kwartaalvan 20L5 afspraken te maken voor het kalenderjaar 2015 met de volgende

ontwikkelagenda:

'
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Zorgcontinuì'teit voor de kinderen die op 1.-L-'tS in zorg zijn;
Zorgcontinuiteit voor kinderen die na 1-L-'15 instromen.
lnzicht in clientenstromen, tarieven en volume's;
lnzet bij de kennis-en expertisecentra en de mogelijke effecten;
Bezuinigingstaakstelling;
Verhouding ambulante zorg en bedden.
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