Concept Raadsvoorstel 2e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2017 en 1e
herijking deelbegroting jeugdhulp 2018 Regio Hart van Brabant
Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van de GR Hart van Brabant legt voor zienswijze aan uw gemeenteraad voor deze
tweede herijking van deelbegroting Jeugd 2017 en de eerste herijking van deelbegroting jeugd 2018. Dit
conform de artikel 22 lid 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. De directe aanleiding voor
deze herijking is de publicatie van de meicirculaire 2017, waarin de gewijzigde budgetten jeugdhulp voor 2017
en 2018 zijn opgenomen. Daarnaast zijn op basis van de realisatie 2016 en het eerste halfjaar 2017 budgettaire
ontwikkelingen te zien die aanpassingen in de deelbegroting Jeugd 2016 rechtvaardigen.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader
Beoogd effect:
Omdat de herijking van de deelbegroting jeugd van de regio Hart van Brabant 2017 en 2018 gevolgen heeft
voor de lokale bijdragen van gemeenten, wordt dit voorstel ter zienswijze aan de raden voorgelegd. Na het
ophalen van deze zienswijze zal het Algemeen Bestuur beslissen of zij met de begroting in kunnen stemmen.

Voorstel
1.
2.

Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2017.
Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2018.

Argumenten

Adviespunt 1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte deelbegroting Jeugd 2017.

1.1 De deelbegroting Jeugd 2017 is gewijzigd.
Bij wijzigingen van de deelbegroting jeugd wordt u, net als in voorgaande jaren, gevraagd uw zienswijze
kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn in de herijkte begroting de volgende elementen verwerkt :


In de meicirculaire 2017 is de Integratie uitkering Jeugd bijgesteld naar € 94,9 mln., deze bijstelling is
hierbij verwerkt in de herijkte begroting. Ten opzichte van de eerder door u vastgestelde begroting is
het budget toegenomen met € 3,6 mln. Deze toename wordt met name veroorzaakt door toevoeging
van een budget voor WLZ-indiceerbaren (nieuw overkomende doelgroep) en door compensatie van
het woonplaatsbeginsel.



Bij vaststelling van de jaarrekening 2016 is een budget van € 630.000 aan innovatiemiddelen
gereserveerd voor 2017. Dit budget wordt dan ook budgettair neutraal verwerkt in deze bijgestelde
begroting.



De uitvoeringskosten zijn op basis van de vastgestelde uitvoeringsagenda 2017 budgettair neutraal
verwerkt in deze bijgestelde begroting. Dit houdt in dat de geraamde kosten voor de gastheer
taakstellend zijn en het restant van het uitvoeringsbudget lokaal ter beschikking wordt gesteld.
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Op basis van de realisatiecijfers 2016 en eerste maanden 2017 hebben wij de zorgbudgetten (PGB en
ZIN) voor de deelbegroting 2017 budgettair neutraal herschikt over de verschillende begrotingsposten
(ZIN, PGB, segment 2/3).

In bijlage 1 treft u de gespecificeerde herijkte deelbegroting Jeugd 2017 aan.

Adviespunt 2. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting jeugd 2018.

2.1 De deelbegroting Jeugd 2018 is gewijzigd.
Bij wijzigingen van de deelbegroting jeugd wordt u, net als in voorgaande jaren, gevraagd uw zienswijze
kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn in de herijkte begroting de volgende elementen verwerkt:


In de meicirculaire 2017 is de Integratie uitkering Jeugd bijgesteld naar € 90 mln., deze bijstelling is
hierbij verwerkt in de herijkte begroting. Ten opzichte van de eerder door u vastgestelde begroting is
het budget met € 4,5 mln. afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de volgende bijstellingen:
 Afname budget voor voogdij / 18+ door afname personen in zorg. Hier zullen ook minder
kosten voor komen.
 Verwerking van het extra budget WLZ-incideerbaren in het objectieve verdeelmodel, in
plaats van conform historische verdeling.
 Verdere ingroei van het objectieve verdeelmodel.



Op basis van de realisatiecijfers 2016 en eerste maanden 2017 hebben wij de zorgbudgetten (PGB en
ZIN) budgettair neutraal herschikt.

In bijlage 2 treft u de gespecificeerde herijkte deelbegroting Jeugd 2018 aan.

Risico's
De komende jaren is er sprake van een bezuinigingsopgave op het macrobudget Jeugdhulp. Voor 2017 is er
voor regio Hart van Brabant een daling van de integratieuitkering ten opzichte van 2016 van € 0,9 mln.
Voor 2018 is voor regio Hart van Brabant een sterkere daling van de integratie uitkering ten opzichte van 2017
van € 4,5 mln . (5,2%) van toepassing.
De bezuinigingen moeten deels gerealiseerd worden door de transformatie van het sociale domein, waardoor
de behoeften van inwoners verandert en de zorgconsumptie uiteindelijk daalt. De mate waarin en in welk
tempo we slagen de transformatie vorm te geven om de bezuinigingen te realiseren vormt, zeker gezien de
forse afname van de integratie uitkering, een risico.
Bij het opstellen van de deelbegroting Jeugd is het uitgangspunt een sluitende begroting op zowel gemeentelijk
als regionaal niveau. Daarbinnen geldt dat wij het zorgverbruik en de kosten hiervan vooraf ramen en
begroten. Wanneer de zorgvraag groter blijkt dan vooraf verwacht, ontstaat een tekort. Dit betekent per
definitie dat er sprake is van een risico in deze begroting. Door een fluctuerende vraag en verschillende zwaarte
in zorg is het financieel risico voorafgaand moeilijk in te schatten. De jeugdwet biedt weinig ruimte om
zorgtoewijzingen, die worden afgegeven door het medisch domein en de Jeugdbescherming /
Jeugdreclassering te wijzigen. In de praktijk worden deze dus vaak een op een overgenomen. We hebben dus
ook beperkte mogelijkheden om deze instroom te sturen. Hierdoor is er sprake van een zogenaamde “open –
eind – regeling

Kosten en dekking
Bijdrage van de regiogemeenten worden evenals in voorgaande jaren gebaseerd op de integratie uitkering
Jeugd.
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Vervolg
-

Bekrachtiging besluit door de regionale Bestuurscommissie Jeugd
Bekrachtiging besluit door het Algemeen Bestuur van de GR regio Hart van Brabant

Proces en datumvoorstel
-

Datum commissievergadering
Datum raadsvergadering

Bijlagen
-

Bijlage 1 Herijkte deelbegroting Jeugd 2017
Bijlage 2 Herijkte deelbegroting Jeugd 2018

PLAATS, datum
Het college van burgemeester en wethouders van NAAM GEMEENTE,
de secretaris,

de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente NAAM;
- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit
1. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2017.,
2. Conform artikel 22 lid 9 WGR uw zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant wat betreft de herijkte begroting 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van .
de griffier,

de voorzitter,
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Bijlage 1 Herijkte deelbegroting Jeugd 2017
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Bijlage 2 Herijkte deelbegroting Jeugd 2018
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