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Onderwerp
Solidariteit jeugdzorg 2019 en verder

Steenbergen; 30 april 2019

Aan de Raad,
Wij informeren u met deze mededeling over ons besluit over de toekomst van financiële solidariteit
per 2019 op het gebied van jeugdzorg tussen de negen gemeenten in West-Brabant West.
Terugblik

In aanloop naar de transitie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 hebben de negen gemeenteraden
in West-Brabant West in maart 2014 het 'Inrichtingskader Zorg voor Jeugd West-Brabant West'
vastgesteld. Het ging om een verdere concretisering van het stelsel Zorg voor Jeugd, zoals dat in de
visie was neergelegd. Eén van de onderdelen die in dit inrichtingskader was opgenomen was een
risicodeling: financiële solidariteit volgens het model van verzekeren en verrekenen. De uitwerking
van het model van verzekeren en verrekenen is in november 2014 voorgelegd aan het college
(overschrijdingen van M 096 werden door de overige gemeenten gecompenseerd). De gemeenteraad
is vervolgens over het collegebesluit geïnformeerd.
Solidariteit aanvragen

In de afgelopen járen hebben, heeft ieder jaar wel een of meerdere gemeenten gebruik gemaakt
van de regeling. Als gemeente Steenbergen hebben wij voor 2017 gebruik gemaakt van de regeling.
In 2018 hebben alle gemeenten besloten af te zien van aanspraak op de solidariteitsregeling. De
gemeenten hebben steeds beter inzicht in het gebruik van jeugdzorg en kunnen steeds beter sturen
op de resultaten en kosten
Achtergrond solidariteit

Er is in 2014 gekozen voor financiële solidariteit vanwege de vele onzekerheden over aantallen
cliënten, omvang zorgverbruik, kennis van de doelgroep, omvang budget en wetgeving. We zijn nu 4
jaar verder en hebben met elkaar als 9 gemeenten geconcludeerd dat deze onzekerheden niet meer
van toepassing zijn of in beperktere mate door de overheveling van de Integratie Uitkering Jeugd
(doeluitkering) naar de Algemene Uitkering. Na 4 jaar zijn we ook beter in staat een analyse te
maken van het huidige gebruik van onze regio en per gemeente. Dit, om te kijken hoe tekorten
ontstaan en of deze te beïnvloeden zijn. De gemeenten ervaren steeds meer sturingsmogelijkheden.
De tekorten in het verleden hebben tot op heden niet geleid tot het niet meer in behandeling
kunnen nemen van aanvragen jeugdhulp. Bij enkele gemeenten zijn er ook aanvullend op de
Rijksgelden budgetten beschikbaar gesteld waaruit het gemeentelijk tekort op de jeugdzorg kan
worden gefinancierd. Uiteraard blijft dat de in- of uitstroom van zorg door enkele precaire
incidentele gezinssituaties een grote invloed kan hebben op de budgetten.
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Inhoudelijke solidariteit

Ook hebben we geconcludeerd dat we inhoudelijk meer dan ooit met elkaar verbonden zijn.
Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021, de
implementatie van het nieuwe jeugdstelsel en de gezamenlijke contractering van zorgaanbieders,
het GRIP-dashboard met actuele monitoringsgegevens, het eenduidig administratieprotocol en de
kwaliteitsmeting gericht op doelrealisatie, uitval en cliënttevredenheid. Alle negen gemeenten
onderschrijven het voortbestaan van deze inhoudelijke solidariteit en het gezamenlijk op dezelfde
snelheid ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om de samenwerking met (passend) onderwijs,
domein overstijgend werken en de veiligheidsketen.
Toekomst financiële solidariteit

Vanuit de inhoudelijke solidariteit is op die manier een nieuwe vorm van financiële solidariteit
ontstaan. Deze solidariteit is niet gericht op de gezamenlijke dekking van tekorten zoals in het
verleden, maar op een gezamenlijke bekostiging van voorzieningen die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan het verder vormgeven van de transformatie en het aanbieden en in stand
houden van een kwalitatief en een dekkend zorglandschap. Ook nu zijn er al voorzieningen die wij
gezamenlijk bekostigen, bijvoorbeeld de subsidie Veilig Thuis en de uitvoeringskosten van het
expertteam en het Zorg Inkoop en Informatie Team (Zİ2T).
Jeugdzorg Plus

We hebben een uitzondering afgesproken op jeugdzorg Plus, als specifieke jeugdhulpvoorziening.
De gemeenten Woensdrecht en Zundert hebben beide een jeugdzorg Plus voorziening in hun
gemeente gehuisvest. Dit werkt mogelijk kostenverhogend bij deze gemeenten. We hebben
afgesproken dat, wanneer deze gemeenten worden geconfronteerd met hogere kosten eind 2019,
er alsnog een financiële compensatieregeling komt voor dit onderdeel van de zorg.
Met dit besluit spreken we financiële solidariteit aan de voorkant met elkaar af in plaats van dat we
achteraf bijdragen aan de tekorten in collega-gemeenten. Door aan de voorkant gezamenlijk
voorzieningen te financieren, die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen zoals opgenomen
in het regionale beleidskader, stimuleren we ook de gewenste 'beweging naar voren'. Een voorstel
hiertoe wordt ambtelijk uitgewerkt en ter besluitvorming gebracht in het najaar 2019.
Risico

Financiële tekorten moeten vanaf 2019 door individuele gemeenten zelf opgevangen worden.
Binnen de gemeente Steenbergen wordt een reserve tot maximaal C 1 mln. gevormd om
onverwachte hogere kosten te kunnen dekken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,
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