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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
technische vragen arrangementen jeugdhulp

Steenbergen; 25 september 2018

Aan de Raad,
Voorafgaande aan de behandeling van de jaarrekening 2017 zijn technische vragen gesteld over de
arrangementen jeugdhulp. Tijdens de raadsvergadering op 28 juni 2018 bleek dat er op de gestelde
vragen nog antwoorden gemist werden. Omdat deze antwoorden zich toespitsten op de niet uit de balans
blijkende verplichtingen, heeft de portefeuillehouder financiën vanwege de complexiteit daarvan
toegezegd dit punt te agenderen voor het audit committee. Op 17 september jl. is een toelichting gegeven
op de niet uit de balans blijkende verplichtingen en heeft discussie hierover plaats gevonden. Hieronder
vindt u de hoofdlijnen op basis waarvan de discussie in het audit committee heeft plaats gevonden.
Wat zijn niet uit de balans blijkende verplichtingen?
Dit zijn voorwaardelijke verplichtingen, die niet in de balans worden opgenomen, omdat het bestaan
afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen
zonder dat de gemeente daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen. Het is niet mogelijk om een
betrouwbare schatting van de verplichting te maken.
Stelsel jeugdhulp West-Brabant West
De jeugdhulp in West-Brabant West is resultaatgericht. Dit is wezenlijk anders dan prestatiegerichte
jeugdhulp: niet langer telt de inzet van de aanbieder, maar het resultaat dat hij met die inzet bereikt. In
deze systematiek is er geen sprake van aantal uren x tarief of van een vooraf bepaalde looptijd van de
arrangementen.
Met de zorgaanbieders worden contracten afgesloten waarin twee prestaties zijn opgenomen:
1. Start zorg
Er is een gezinsplan opgesteld, waarin is vermeld wat de zorg als resultaat moet opleveren. De
aanbieder stelt samen met het gezin op basis van het gezinsplan een behandelplan op en vraagt
een bijpassend arrangement aan bij de lokale Toegang Jeugd. Na beoordeling kent de lokale
Toegang Jeugd het arrangement toe.
2. Einde zorg
De aanbieder geeft bij de Toegang Jeugd aan dat het resultaat behaald is. De Toegang Jeugd
toetst bij de cliënt of die daarmee instemt en geeft in het bevestigende geval akkoord voor het
einde van de zorg.
Elke prestatie heeft een waarde van SO'ì'fc van de totale arrangementsprijs.
Wordt het resultaat niet behaald, dan is daarmee de 2e prestatie niet geleverd en bestaat er voor de
zorgaanbieder geen recht op de 2e 50o7o.
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Verantwoording
Als beide prestaties (start zorg en einde zorg) in hetzelfde jaar vallen, levert de verantwoording van de
kosten geen probleem op.
Voor trajecten die over het jaar heen lopen valt de verplichting van de eerste 50oZo bij de start zorg in het
ene jaar en de voorwaardelijke verplichting van de tweede 50‘X) bij het resultaat van de zorg in een ander
jaar (meestal het jaar daarop).
Om tot een eenduidige verantwoording in de jaarrekeningen van de 9 gemeenten van de regio WestBrabant West te komen, hebben de concerncontrollers van deze gemeenten voor de jaarrekeningen 2016
en 2017 overleg gevoerd met alle betrokken accountants.
De gezamenlijke accountants hebben verzocht aan te geven of het mogelijk is de gemiddelde doorlooptijd
van de arrangementen te berekenen, zodat bepaald kan worden welk deel van het arrangement kan
worden toegerekend aan het lopende jaar en welk deel aan het volgende jaar.
Omdat de systematiek van arrangementen in 2016 gestart is, bleek dat voor 2016 niet mogelijk te zijn
vanwege onvoldoende ervaringscijfers.
Voor 2017 heeft een uitgebreid onderzoek plaats gevonden naar de vraag of er een samenhang bestaat
tussen de verschillende profielen (typen arrangementen) en de doorlooptijd.
Uit dit onderzoek is samen met de accountants geconcludeerd dat er geen samenhang kan worden
aangetoond tussen de doorlooptijd en de profielen. De doorlooptijd als indicator om de openstaande
verplichting van de nog niet afgeronde trajecten per balansdatum in te schatten is niet bruikbaar.
Afspraken met accountants voor 2017
Met de accountants zijn voor de jaarrekening 2017 de volgende afspraken gemaakt:
Verantwoording van de 1e 50o7o bij het aangaan van de verplichting ^ start zorg)
Verantwoording van de 2e 50o7o onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen van de nog
niet afgeronde arrangementen
Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt het maximaal restant van de voorlopige
verplichtingen opgenomen.
Over 2018 wordt het onderzoek naar de samenhang tussen de diverse profielen en de doorlooptijd
herhaald.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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