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Voorstel
Bezwaar in te dienen tegen subsidievaststelling pilot generalisten conform bijgevoegde

brief

Inleiding
De provincie Limburg heeft de subsidie voor de pilot Generalisten lager vastgesteld
Hiertegen maken we onderbouwd bezwaar.

Beoogd effect/doel
Subsidie alsnog hoger laten vaststellen met meenemen van kosten Mutsaersstichting en
overige kosten, totaal € 13.039

Argumenten
Er zijn argumenten om bezwaar te maken
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij inwilligen bezwaar door de Provincie Limburg volgt extra bijdrage van € 13.039,-

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/participatie

Overleg gevoerd met
Intern:

Extern

Bijlagen
Brief waarmee bezwaar wordt gemaakt
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Bezwaar tegen beschikking
20 1 5/93986

Geacht college,
Middels deze brief maken wij bezwaar tegen de beschikking van 7 december 2015
(verzonden B-12-2015) tot vaststelling van het subsidie Pilot Generalisten 2014

(zaaknr.SAS-201 4-00008).
Bij de vaststelling van het subsidie heeft u de kosten voor de generalisten van de
Mutsaertstichting (€10.8L6,25) en overige kosten (€ 2.222,7t) als niet-subsidiabel
beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze kosten wel voor subsidiëring in aanmerking
komen.

Wij maken bezwaar tegen deze vaststelling op basis van de volgende redenen:
. Zoals bij de accountantsverklaring is aangegeven zijn alle verantwoorde kosten
gedaan in overeenstemming met de eisen zoals die gesteld zijn in uw
subsidiebeschikking van 22 april 2OL4 (kenmerk 2074/20385).
a

Een van de ambities van de pilot generalisten was het uitbouwen van de pilot naar

het nieuwe toekomstmodel. In de subsidieaanvraag is de volgende tekst
opgenomen:
Uitbouwen van de huidige pilot naar het nieuwe toekomstmodel. De regio ML-West
heeft (met de regio ML-Oost) de pilot als basis opgenomen van het toekomstmodel
van de jeugdhulp. Dit wordt verwoord in de visienota en het beleidsplan jeugdhulp
2014-2016. In 2014 willen we met de Provincie Limburg de ambities uit de
visienota en het beleidsplan uitwerken. In december 2013 is een werkgroep
gestart met gemeenten, de provincie en jeugdzorgpartners. De opdracht voor de
werkgroep is het uitbouwen van de huidige pilot naar meerdere teams jeugd- en
gezinswerkers. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd op
basis van het beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016.
Op hoofdlijnen zal de werkgroep gaan bepalen:
- Hoeveel teams jeugd- en gezinswerkers wenselijk zijn;
dient te hebben;
- Welke formatie en deskundigheden een teamjeugdzorg
overgaan;
- Welke ambulante functies van de provinciale
- Welke ambulante functies van de jeugd-GGZ overgaan naar deze teams)
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Welke ambulante functies van de jeugdzorg voor (licht) verstandelijk

gehandicapte kinderen overgaan naar deze teams;
Wanneer en hoeveel teams in 2014 van start gaan;
Welke randvoorwaarden dienen gerealiseerd te worden;
Uitwerking monitoring en bijstelling;
De rol en inzet in het onderwijs, relatie passend onderwijs;
Hoe de samenwerking eruit z¡et tussen de teams en de Jgz, het sociale
domein, het gedwongen kader en de raad voor kinderbescherming.
De uitkomsten van de werkgroep zullen bepalen hoe en wanneer de huidige pilot
uitgebreid wordt. We sturen op een uitbreiding van functies en de start van
meerdere teams in de eerste helft van 2074.
De Mutsaersstichting is bereid geweest mee te experimenteren in de pilot zodat er
adequate antwoorden gegeven zijn op bovenstaande vragen specifiek voor de
GGZ-formatie. Het bleek echter niet mogelijk om de volledige inzet van de
Mutsaersstichting zonder extra financiering in de pilot op te nemen. De gemeenten
zijn bereid geweest deze inzet uit eigen middelen te financieren.
U heeft in de beschikking de opdracht gegeven te werken aan het uitbouwen van
de pilot conform het toekomstmodel zoals beschreven in de visienota en het
beleidsplan jeugdhulp.
Om het totale jeugdhulpveld te kunnen omvatten, heeft U daarbij toegezegd
aanvullend € 50.000 als garantiesubsidie te verlenen voor dekking van kosten
voor LVB, VG en JeugdGGZ. Gemeenten zouden zich inzetten deze kosten bij de
zorgverzekeraar te verhalen, als dat niet zou lukken zou de provincie hiervoor
garant staan.
Aan de opdracht tot het uitbouwen van de pilot hebben wij volledig voldaan, onder
andere door de expertise in de pilot uit te breiden met medewerkers van de
Mutsaersstichting.
De inzet van de Mutsaersstichting heeft betrekking op de doelgroep JeugdGGZ.
De beslissing om de kosten van de Mutsaersstichting alsnog NIET subsidiabel te
stellen, is daarom in strijd met de toezeggingen in de subsidiebeschikking.
Hiertegen maken wij dan ook bezwaar.

Wij verzoeken u de definitieve vaststelling in positieve zin bij te stellen, door
conform gemaakte afspraken de kosten van inzet van de Mutsaersstichting
á €10.816,25 alsnog mee te nemen in de subsidiabele kosten of onder de
garantiebijdrage te laten vallen.
De overige kosten (€.2.222,77) hebben met name betrekking op vergaderaccommodatiekosten die tijdens het project gemaakt zijn. Deze kosten waren
vooraf niet te voorzien. Hierbij is geen sprake van een projectwijziging, de
accountant heeft verklaard dat deze kosten doel- en rechtmatig waren voor dit
project.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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