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Onderwerp

Werving Jeugdhulp en Wmo 2017

Voorstel

1. Kennis te nemen van het resultaat van de werving Jeugdhulp en Wmo.
2. De gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde (concept) raadsinformatiebrief.
3. Subsidie te verlenen aan Bureau Jeugdzorg Limburg tot een bedrag van € 69.437 en

een bedrag van € 21.700 weigeren.
4. Subsidie verlenen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg tot een

bedrag van € t.37t.234.
5. Bijgaande conceptbeschikkingen Bureau Jeugdzorg Limburg en Centrum voor Jeugd en

Gezin Midden-Limburg vast te stellen.
6. De geactualiseerde exploitatie opzet Jeugdhulp 2017 vast te stellen

Inleiding

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdhulp en Wmo. Voor de
inkoop 2OI7, Jeugdhulp en Wmo, hebben de 7 colleges van de Midden-Limburgse
gemeenten, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en
Weeft:

- de leidraden en aanvraag oftertes geactualiseerd;
- het verwervingsproces gemandateerd aan het inkoopteam, inclusief handelings-

en tekenbevoegd van de inkoopadviseurs binnen de vastgestelde kaders;
- besloten het Gedwongen kader en jeugd- en opvoedhulp in te kopen (voorheen

subsidie);
- ingestemd met het opleggen van door gemeenten berekende maximumbudgetten

op basis van budgetneutraliteit per gemeente;
- ingestemd met het verlengen van tarieven 2016 voor 2OL7 voor Jeugdhulp;
- ingestemd met het indexeren van tarieven 2016 voor 2017 met 1,3olo VooF Wmo;
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ingestemd om de uurtarieven naar boven af te ronden op een bedrag dat deelbaar
is door zestig (60), zodat voldaan kon worden aan de eisen die het
berichtenverkeer oplegt.

Deze kaders zijn meegenomen in de inkoopprocedures omtrent de Jeugdhulp en Wmo. In
dit voorstel wordt u:
- geinformeerd over het resultaat van de werving;
- gevraagd de gemeenteraad hierover te informeren;
- gevraagd een besluit te nemen te aanzien van de subsidies aan Bureau Jeugdzorg

Limburg (BJZ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML);
- gevraagd een aangepast exploitatieoverzicht Jeugd vast te stellen.

Beoogd effect/doel

Beschikbaarheid van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding voor de inwoners van de gemeente
Weert realiseren.

Argumenten

A. Wmo

De inkoop Wmo heeft geleid tot de volgende resultaten.
Ten aanzien van de raamovereenkomsten:
- in 2016 kenden wij 73 bestaande raamcontractanten;
- er hebben zich 42 aanbieders aangemeld voor een raamovereenkomst 2OI7;
- er zijn L4 aanbieders afgewezen;
- er zijn 28 aanbieders toegelaten tot de raamovereenkomsten, waarvan 3 aanbieders

onder voorbehoud van geschiktheid per 31 december 2016.

Ten aanzien van de uitvoeringscontracten (101 raamcontracten):
- hebben 86 aanbieders een offerte ingediend;
- hebben 15 aanbieders geen offerte ingediend;
- hebben 27 aanbieders in le instantie geen passende aanbieding ingediend;
- hebben na onderhandeling 85 aanbieders een uitvoeringscontract voor 2OL7

ontvangen;
- is bij 1 van de 85 aanbieders, na de escalatieprocedure, een aantal producten

afgewezen vanwege niet passende tarieven;
- is 1 aanbieder afgewezen vanwege een niet passende offerte (alleen additionele

producten aangeboden) ;
- t7 aanbieders hebben additionele producten, welke allen zijn afgewezen daar deze

niet pasten binnen de gestelde kaders, danwel gebleken is dat de aangeboden
additionele producten tóch binnen de scoop van de basisproducten vielen.

B. Jeugdhulp
Het macrobudget 2017 Jeugdhulp voor de gemeenten in Midden-Limburg daalt in 2017
met ongeveer 5 miljoen. Dit levert grote financiële tekorten op in de exploitatie 2017 voor
de Midden-Limburgse gemeenten. De verschillen tussen de lokale gemeenten hierin zijn
soms erg groot (zie bijlage 1). Voor de gemeente Weert wordt op basis van deze
exploitatieopzet een klein overschot over 2017 verwacht.

Na diverse gesprekken met ambtelijk opdrachtgevers en bestuurders over deze verwachte
tekorten is voor Midden-Limburg de volgende koers uitgezet:
- De ontstane tekorten voor de gespecialiseerde Jeugdhulp worden in de eerste instantie

taakstellend opgelegd aan de aanbieders door een verlaging van de budgetplafonds;
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Alle aanbieders krijgen een brief waarin toelichting wordt gegeven op de ontstane
situatie (zie bijlage 3);
Er is een opzet inkoop Jeugdhulp 2017 opgesteld waarin elke gemeente budgettair
neutraal uitkomt als basis voor gesprekken met aanbieders (zie bijlage 2);
Er worden individuele gesprekken gepland met (nader te bepalen) aanbieders waarin
toelichting wordt gegeven en voorgesteld wordt om een plan van aanpak op te stellen
per aanbieder. Eind januari worden deze plannen getoetst en wordt een ¡nschatt¡ng
gemaakt van de haalbaarheid van de taakstelling voor 2OL7 en/of verdere jaren;
Afhankelijk van deze uitkomst kunnen individuele gemeenten als dit nodig is met een
voorstel naar hun gemeenteraad.

Het doel van deze aanpak is samen met aanbieders te komen tot kostenreductie zonder
dat de inhoudelijke uitgangspunten van het Beleidsplan Jeugdhulp, noch de
zorgcontinuiteit, onder druk komen te staan. In de loop van 2OI7 zal echter pas blijken
in welke mate deze kostenreductie is te realiseren voor het jaar 2OL7 en/of volgende
jaren.

Inkooo
De inkoop Jeugdhulp heeft geleid tot de volgende resultaten

1. Ten aanzien van de raamovereenkomsten:
- in 2016 kenden wij 70 bestaande raamcontractanten;
- 33 nieuwe aanbieders hebben zich aangemeld voor een raamovereenkomst 2OL7;
- 3 aanbieders hebben hun aanmelding gedurende het proces teruggetrokken;
- van de resterende 30 aanbieders zijn 18 aanbieders afgewezen;
- 12 aanbieders zijn toegelaten tot de raamovereenkomsten (3 bestaande aanbieders, die
de percelen voor 2OI7 uitbreiden en 9 nieuwe aanbieders).

2. Ten aanzien van de uitvoeringscontracten Gespecialiseerde Jeuodhulp en Gedwonoen
kader 2017 (79 raamcontractanten) :

- Uitvoeringscontract Gespecialiseerde Jeugdhulp 2Ol7:
-67 aanbieders hebben een passende offerte ingediend;
-10 aanbieders hebben geen offerte ingediend.

- Uitvoeringscontract Gedwongen kader 2OL7:
-2 Gecertificeerde instellingen hebben een offerte ingediend;
-2 Gecertificeerde instellingen hebben in eerste instantie geen passende offerte
ingediend;
-de onderhandelingsresultaten met de twee (2) Gecertificeerde instellingen, zijn in de
escalatieprocedure (door de gemandateerde portefeuillehouders), akkoord bevonden.

3. Ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst ADHD- en Psvchiatrische-Jeugdhulp
kinderartsen:
- de huidige aanbieders, zijnde 3 ziekenhuizen, zijn benaderd om de huidige

uitvoeringsovereenkomst te verlengen met 1 jaar onder dezelfde voorwaarden;
- 2 ziekenhuizen gaan akkoord met de verlenging van de huidige overeenkomst en

daaraan gekoppelde voorwaarden;
- Met 1 aanbieder zijn afspraken gemaakt omtrent een tariefuerhoging. Dit ziekenhuis

wil vasthouden aan het beleid dat binnen het ziekenhuis gehanteerd wordt. Dit beleid
reduceert de kosten van de gemeenten; niet alle trajecten worden als gevolg van dit
beleid gedeclareerd. Het onderhandelingsresultaat omtrent de tariefuerhoging, is
akkoord bevonden na de escalatieprocedure (door de gemandateerde
portefeu i I lehouders).
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Subsidie
Bij het vaststellen van de toetredingsprocedure raamovereenkomsten is er voor Jeugdhulp
20L7 gekozen om een aantaljeugdhulpvormen (jeugd en opvoedhulp, pleegzorg en
gedwongen kader) dat voorheen gesubsidieerd werd, onder te brengen bij de reguliere
inkoop. Dit betekent dat alleen de volgende activiteiten voor subsidie in aanmerking
komen:
- Informatie, advies, preventie en ondersteuning van de participerende samenlevlng

door CJG-medewerkers.
- Toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp;
- le-lijns jeugdhulpverlening door jeugd- en gezinsteams;
- Spoedeisende hulp (crisisdienstjeugdhulp);
- Preventie-activiteiten jeugdbescherming;
- Faciliter¡ng en ondersteuning Beschermingspleinen Midden-Limburg;
In totaal zijn er twee subsidie aanvragen binnengekomen; één van BJZ en één van CJG-
Ml .

Bureau Jeugdzorg Limburg
BIZ heeft voor 2Ot7 een subsidie aangevraagd van € 7L5.32O voor heel Midden-Limburg
waarvan € L52.L37 voor Gemeente Weert voor de activiteiten:
- Spoedeisende hulp;
- Ondersteuning beschermingsplein;
- Preventievejeugdbescherming.
De aanvraag is getoetst aan het Beleidsplan Jeugdhulp en de Nadere regels subsidiering
jeugdhulp gemeente Weert 2015.
De onderdelen spoedeisende hulp en ondersteuning beschermingsplein vallen volledig
binnen de gestelde kaders. De onderdelen die aangevraagd zijn onder preventieve
jeugdbescherming vallen deels binnen de gestelde kaders; de aanvraag voor het
onderdeel drang kan worden ingezet om samen met het CJG-ML complexe situaties in
drang-cases op te pakken. De onderdelen zorgmeldingen en verbinding toegangsrollen
CJG-ML en BJZ passen niet binnen de kaders.
Geadviseerd wordt om:
- Subsidie te verlenen voor de spoedeisende hulp van € 39.660;
- Subsidie te verlenen voor ondersteuning beschermingsplein van € 2.777;
- Subsidie te verlenen voor onderdeel preventieve jeugdbescherming

€ 27.OOO;
- Subsidie te weigeren voor de onderdelen zorgmeldingen en verbinding toegangsrollen

van totaal € 2I.7OO. Inzet bij zorgelijke cases (voorheen zorgmeldingen) is
overgenomen door het CJG-ML. Verbinding toegangsrollen is een activiteit waaraan
geen behoefte is.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Het CIG-ML heeft voor 2017 een subsidie aangevraagd van € 8.340.000,-. Deze aanvraag
is ingediend op basis van 87 fte. In de zomer van 2016 heeft er een evaluatie
plaatsgevonden op basis waarvan besloten is om het aantal fte op 80 vast te stellen.
Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het CIG-ML een aangepaste begroting ingediend
waarbij ze een subsidie van € 8.002.500,- vragen. Dit bedrag is inclusief de kosten voor
het basis CJGML (€ 540.000,-), deze middelen komen uit een andere begrotingspost dan
de jeugdhulp.
Ook heeft het CJG-ML, op verzoek van de gemeenten ML de bijgestelde begroting
aangepast volgens een andere verdeelsleutel tussen de zeven gemeenten, namelijk op
basis van werkelijk aantal fte uitvoerend Jeugd- en gezinswerkers (zie bijlage 5).
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De aanvraag is getoetst aan het Beleidsplan Jeugdhulp en de Nadere regels subsidiering
jeugdhulp gemeente Weert 2015. De activiteiten waarvoor het CJG-ML subsidie vraagt
voldoen hieraan.
Geadviseerd wordt om subsidie van € 8.002.500,- voor heel Midden-Limburg te
verstrekken voor de volgende activiteiten:
- Basis CIG: coördinatie, communicatie preventief (groeps)aanbod;
- ambulante jeugdhulp;
- toegang naar individuele voorziening (gespecialiseerde jeugdhulp of specifieke vormen

van jeugdhulp);
- toeleiding naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie;
- toegang naar PGB.
Voor gemeente Weert is dit een subsidie van€ L.47O.459 waarvan€ L.37L.234 t.l.v. het
budget voor jeugdhulp komt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de verdeling van de
subsidie tussen de zeven gemeenten in Midden-Limburg op basis van aantal fte en niet op
basis van het verdeelmodel van het macrobudget. Dit conform het advies van het
bestuurlijk overleg ZOWEL.

Financiële, personele en juridische gevolgen

A. Financieel advies Wmo
De inkoop WMO heeft binnen de door de colleges beschikbare budgetten plaatsgevonden.
Op grond van de septembercirculaire 2016 is het budget dat voor Wmo nieuwe taken
beschikbaar is verminderd met € 356.572 (2016 € 7.025.058, 2017 € 6.668.486). Bij de
vaststelling van het budget voor inkoop van maatwerkvoorzieningen (€ 4.003.000) is
hiermee al rekening gehouden. In de exploitatieraming 2OL7 is een sluitpost van afgerond
€ 280.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven (inclusief buitencontractuele
ondersteuning).

B. Financieel advies Jeuqdhulo
De opzet Inkoop Jeugdhulp 2OL7 t.b.v. bepaling budgetplafonds is budgettair neutraal per
gemeente opgesteld (zie ook bij A. IEUGDHULP en bijlage 2.). Deze opzet dient als
uitgangspunt voor de gesprekken met de aanbieders en de door hen op te stellen plannen
van aanpak om te komen tot kostenreductie. In de loop van 2Ol7 zal echter pas blijken in
welke mate deze kostenreductiel te realiseren is in het jaar 2Ot7 en verder.
Daarnaast is het uiteraard noodzakelijk om een geactualiseerde (ten opzichte van juli
2016) exploitatieopzet2O1-T (zie bijlage 1) op te stellen. Deze is gebaseerd op het huidige
kostenniveau uit de 3e kwartaalrapportage Jeugdhulp 2016 en daar waar nodig is ook
rekening gehouden met harde afspraken (zoals de subsidieafspraken met het CJG-ML) en
de voorgestelde nieuwe tarievenstructuur PGB per 1 april 2017 (hierover wordt u een
apart collegevoorstel voorgelegd). Hierbij wordt bewust vastgehouden aan het huidige
kostenniveau, omdattot op heden in de realisatiecijfers 2016 voorde meeste gemeenten
in Midden-Limburg nog onvoldoende teruggang in kosten te zien is.
Beide overzichten worden naast elkaar voorgelegd, elk voor hun eigen doel. De
geactualiseerde exploitatie opzet 2Ot7 is leidend voor een eventuele bijstelling van de
begroting 2Ot7.Voor Weeft zijn beide overzichten vooralsnog identiek met een geraamd
overschot van € 251.518.
In de begroting 20L7 is op basis van de oorspronkelijke exploitatieopzet 2017 en de
budgetbijstelling op grond van de septembercirculaire 2016 nog rekening gehouden met
een tekort voor 2Ot7 van € 146.331.

Als de kwartaalrapportages 2017 hiertoe aanleiding geven, wordt de exploitatieopzet 2017
wederom geactualiseerd.

1 Kanttekening: per gemeente wordt bezien of, en zo ja in hoeverre, een kostenreductie noodzakelijk
is. Voor Weert lijkt dit vooralsnog niet van toepassing.
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Communicatie/participatie
Aanbieders en verwijzers worden op korte termijn geinformeerd over de besluitvorming
De raad wordt geïnformeerd middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

P. Vos, J. Verheesen, G.Poell, S. Doek

Extern

Werkgroep inkoop, werkgroep financiën

Bijlagen

1. Geactualiseerde exploitatieopzet Jeugdhulp 2017
2. Opzet inkoop Jeugdhulp 2OL7 als basis voor gesprekken met aanb¡eders
3. Brief aanbieders
4. Subsidiebeschikking BJZ
5. Subsidiebeschikking CIG-ML met bijgestelde begroting
6. (concept) raadsinformatiebrief
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GEMEENTE vyEERT

Gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 20 december 2016
Onderwerp: Werving Jeugdhulp en Wmo

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u over de inkoop van Jeugdhulp en de nieuwe taken Wmo

Jeugdhulp
In de afgelopen weken is er landelijk veel media-aandacht geweest over tekorten bij
gemeenten ("zes op de tien") op Jeugdhulp. Het regionaal (voor Midden-Limburg)
beschikbare macrobudget Jeugdhulp fors is verlaagd. De verwerving van de Jeugdhulp
gebeuft op regionale schaal. Dat houdt onder meer in dat regionale budgetneutraliteit
uitgangspunt is voor de verwerving van Jeugdhulp.

Tekorten
Ten behoeve van de verwerving 2Ot7 zijn de exploitatieramingen jeugdhulp voor de 7
gemeenten geactualiseerd. Dit aan de hand van de septembercirculaire en de cijfers over
de eerste 6 maanden van 2016. Binnen de regio zien wij grote verschillen tussen de
inkomsten 2Ot7 en de verwachte uitgaven 2017. De lagere inkomsten zijn voor een
overgroot gedeelte te verklaren door het objectief verdeelmodel van het Rijk. Daarnaast
hebben wij nog geen antwoord op grote verschillen in de (historische) zorgvraag in relatie
tot beschikbare middelen (op basis van het objectieve verdeelmodel) per gemeente. Feit is
dat het merendeel van de gemeenten in Midden-Limburg afzonderlijk en gezamenlijk
geconfronteerd wordt met (miljoenen-)tekoften. Er is slechts 1 gemeente met een
geraamd overschot in 2OL7. Dit is de gemeente Weert. De gemeenten in Midden-Limburg
trekken gezamenlijk op - voeren hetzelfde beleid uit - en dat is tegenstrijdig met
dergelijke grote verschillen. Wij betwijfelen dan ook of het nieuwe verdeelmodel van het
Rijk recht doet aan de gemeentelijke praktijk. Er lijkt eerder sprake van willekeur. Als
regio Midden-Limburg gaan wij dit aankaaften bij de Transitie Autoriteit Jeugd.

Concreet daalt het regionale budget 2016 van €5L.374.450 naar budget 2017 van
€ 45.67L.206. Voor de gemeente Weert betekent dit een daling van budget 2016
€,9.302.L25 naar budget2OLT van € 8.983.819. Deze bedragen zijn op basis van de
septembercirculaire 20 16.
Op basis van de exploitatie 2017 wordt voor de gemeente Weeft een overschot verwacht
van € 251.517,-.

Resultaten inkoop
Inmiddels is de verwerving van Jeugdhulp afgerond. Dit heeft geleid tot de volgende
resultaten:

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



1. Ten aanzien van de raamovereenkomsten:
. in 2016 kenden wij 70 bestaande raamcontractanten;
. 33 nieuwe aanbieders hebben zich aangemeld voor een raamovereenkomst 2Ot7;. 3 aanbieders hebben hun aanmelding gedurende het proces teruggetrokken;. van de resterende 30 aanbieders zijn 18 aanbieders afgewezen;. L2 aanbieders zijn toegelaten tot de raamovereenkomsten (3 bestaande aanbieders,

die de percelen voor 2Ot7 uitbreiden en 9 nieuwe aanbieders).

2. Ten aanzien van de uitvoeringscontracten Gesoecialiseerde Jeuodhulo en
Gedwongen kader 2017 (79 raamcontractanten):
o Uitvoeringscontract Gespecialiseerde Jeugdhulp 20L7:

o 67 aanbieders hebben een passende offerte ingediend;
o 10 aanbieders hebben geen offerte ingediend.

. Uitvoeringscontract Gedwongen kader 2017:
o 2 Gecertificeerde instellingen hebben een offerte ingediend;
o 2 Gecertificeerde instellingen hebben in eerste instantie geen passende offerte

ingediend;
o de onderhandelingsresultaten met de twee (2) Gecertificeerde instellingen, zijn

in de esca latieprocedu re (door de gema ndateerde portefeu i I lehouders),
akkoord bevonden.

3. Ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst ADHD- en Psychiatrische-Jeugdhulo
kinderartsen:
. de huidige aanbieders, zijnde 3 ziekenhuizen, zijn benaderd om de huidige

uitvoeringsovereenkomst te verlengen met 1 jaar onder dezelfde voorwaarden;¡ 2 ziekenhuizen gaan akkoord met de verlenging van de huidige overeenkomst en
daaraan gekoppelde voorwaarden;

¡ Met 1 aanbieder zijn afspraken gemaakt omtrent een tariefuerhoging. Dit ziekenhuis
wil vasthouden aan het beleid dat binnen het ziekenhuis gehanteerd wordt. Dit beleid
reduceert de kosten van de gemeenten; niet alle trajecten worden als gevolg van dit
beleid gedeclareerd. Het onderhandelingsresultaat omtrent de tariefuerhoging, is
akkoord bevonden na de escalatieprocedure (door de gemandateerde
portefeu il lehouders).

De contracten voor 2Ol7 zijn ter tekening aan de jeugdhulpaanbieders aangeboden.

Aan pak verwachte tekorten
wij hebben als gezamenlijke Ml-gemeenten de jeugdhulpaanbieders - via een
vooraankondiging op de contracten - laten weten het niet verantwoord te vinden om de
gemeentelijke budgettaire tekorten zondermeer 1 op 1 op hen af te wentelen. Dat past
niet in onze visie om in gezamenlijkheid te komen tot zorginhoudelijke transformatie. Wij
zien het dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om (financiële) problemen op
te lossen. Deze houding sluit bovendien al aan op een andere wijze van verwerving die wij
vanaf 2018 willen invoeren.
De aanbieders ontvangen weliswaar een formeel budgetplafond op basis van regionale
budgettaire neutraliteit, maar dit is wat de Ml-gemeenten betreft niet in beton gegoten.
Een tekort aan geld mag immers nooit leiden tot het afzien van noodzakelijke hulp aan
kinderen en jeugdigen. Bovendien hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht.
Wij willen als gezamenlijke ML-gemeenten met de jeugdhulpaanbieders komen tot
concrete plannen van aanpak om op een verantwoorde wijze te komen tot meetbare
kostenreductie. Gebaseerd op reëel haalbare doelstellingen en, waar nodig, gebaseerd op
maatwerk per gemeente.
Ook is aangegeven dat deze plannen, mits duidelijk onderbouwd, meerjarig kunnen zijn,
met als mogelijke uitkomst dat er (in sommige gemeenten) toch sprake is van
budgetoverschrijding in het eerste jaar of de eerste jaren.
Wij zullen uw raad op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de
verwerving van jeugdhulp.



Subsidie
Twee instellingen hebben subsidie aangevraagd, het Centrum voor Jeugd en Gezin
Midden-Limburg en Bureau Jeugdzorg Limburg.
Het CJG-ML wordt een subsidie verleend voor de volgende activiteiten:. Informatie, advies, preventie en ondersteuning van de participerende samenleving

door CJG-medewerkers.
. le lijns jeugdhulpverlening door jeugd- en gezinsteams;
. Toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp;
BJZ-Limburg wordt subsidie verleend voor de volgende activiteiten:¡ De spoedeisende hulp (24 uur 7 dagen per week bereikbaar);. Ondersteuning beschermingsplein;
. Ondersteuning bij drang van de preventieve jeugdbescherming.

Wmo
De inkoop WMO heeft binnen de door de colleges beschikbaar gestelde budgetten
plaatsgevonden en heeft geleid tot de volgende resultaten.
Ten aanzien van de raamovereenkomsten:
. in 2016 kenden wij 73 bestaande raamcontractanten;
o er hebben zich 42 aanbieders aangemeld voor een raamovereenkomst 2Ot7;. er zijn t4 aanbieders afgewezen;
. er zijn 28 aanbieders toegelaten tot de raamovereenkomsten, waarvan 3 aanbieders

onder voorbehoud van geschiktheid per 31 december 2016.
Ten aanzien van de uitvoeringscontracten (101 raamcontracten):
¡ hebben 86 aanbieders een offerte ingediend;
. hebben 15 aanbieders geen offerte ingediend;
¡ hebben 27 aanbieders in le instantie geen passende aanbieding ingediend;. hebben na onderhandeling 85 aanbieders een uitvoeringscontract voor 2Ot7

ontvangen;
. is bij 1 van de 85 aanbieders, na de escalatieprocedure, een aantal producten

afgewezen vanwege niet passende tarieven;
¡ is 1 aanbieder afgewezen vanwege een niet passende offerte (alleen additionele

producten aangeboden) ;. t7 aanbieders hebben additionele producten, welke allen zijn afgewezen daar deze
niet pasten binnen de gestelde kaders.

Op grond van de septembercirculaire 2016 is het beschikbaar budget voor Wmo nieuwe
taken verminderd met € 356.572 (2016 € 7.025.058,2OL7 € 6.668.486). Bij de
vaststelling van het budget voor inkoop van maatwerkvoorzieningen (€ 4.003.000) is
hiermee al rekening gehouden. In de exploitatieraming 2OL7 is een sluitpost van afgerond
€ 280.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven (inclusief buiten contractuele
ondersteuning).

Wíj hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burge

M.H.F pen A.A
gemeentesecretaris
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Geachte aanbieder van Jeugdhulp in Midden-Limburg,

Binnenkort ontvangt u van de Midden-LimburBse gemeenten ter ondertekening het
uiWoeringscontract Gespecialiseerde Jeugdhulp 2OL7, met daarin een budgetplafond 2017.

Zoals u wellicht heeft vernomen worden wij geconfronteerd met een verdere daling van door het rijk
beschikbaar gestelde budgetten. Wij zijn genoodzaakt om, in lijn met de ingezette verdergaande
transformatie, maatregelen te treffen om te komen tot kostenreductie vanal2O,T. Dit in de
wetenschap dat u in voorgaande jaren al behoorlijke bezuinigingen voor uw kiezen heeft gekregen.

Budgetplofond

Evenals voorgaande jaren ontvangen aanbieders van Gespecialiseerde Jeugdhulp ook in 2017 een
uitvoeringsovereenkomst met daarin opgenomen een budgetplafond. De colleges van B&W hebben
een opdracht zich te houden aan de besluitvorming van de gemeenteraden, het vergunnen van
uitvoeringscontracten waarbij het totaalvan de budgetplafonds, samen met andere noodzakelijke
(uitvoerings-)kosten Jeugdhulp, past bínnen zogenaamde budgetneutraliteit. Dat betekent dat de
colleges van B&W de opdracht hebben om binnen het beschikbare budget de jeugdhulp uit te
voeren.

Binnen de regio zien wij grote verschíllen tussen de ínkomsten2OtT en de venruachte uitgaven2O77.
De lagere inkomsten zijn voor een overgroot gedeelte te verklaren door het objectief verdeelmodel
van het Rijk. Daarnaast hebben w'rj nog geen antwoord op de grote verschillen in de (historische)

zotgvraag in relatie tot de beschikbare middelen pergemeente. Feit is dat het merendeelvan de
gemeenten in Midden-Limburg bij ongewijzigd beleid in20LT afzonderlijk en gezamenl'rjk
geconfronteerd worden met aanzienlijke en verder oplopende miljoenentekorten.

Visie

Wij vinden het niet verantwoord om de gemeentelijke budgettaire tekorten zondermeer 1 op 1 af te
wentelen op aanbieders van Gespecialiseerde Jeugdhulp. Dat past niet in onze visie om gezamenlijk

met u te komen tot de gewenste zorgínhoudelijke transformatie. Wij onderschrijven immers de koers
die we samen hebben ingezet en zien het dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
(financiële) problemen op te lossen.

Plon van aanpok

D¡t (f¡nanc¡eel) probleem moeten we in onze visie óók gezamenlijk aanpakken. Wij stellen weliswaar
een formeel budgetplafond vast op basis van de zogenaamde budgettaire neutraliteit, maar deze is

wat ons betreft niet ¡n beton gegoten. Een tekort aan geld mag immers nooit leiden tot het afzien
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van noodzakelijke hulp aan kinderen en jeugdígen. Bovendien hebben gemeenten een wettel¡¡ke
zorgplicht.

Wij willen daarom samen met u komen tot een plan van aanpak om op een verantwoorde wijze te
komen tot meetbare en verantwoorde kostenreductie. Niet vrijblijvend, maar wel gebaseerd op reële

haalbare doelstellingen. Én, waar nodig gebaseerd op maatwerk per Bemeente. Deze plannen

kunnen, mits duidel'dk onderbouwd, meerjarig zijn, met als mogelijke uitkomst dat ertoch sprake is

van budgetoverschrijding ¡n het eerste jaar of de eerste jaren. Het is dan aan de gemeenteraden om
hierover voorafgaand te besluiten.

Daarnaast zullen wij als gemeenten de komende periode ook zelf een aantal thema's nader

onderzoeken om meer inzicht te kr¡jgen in de zich aftekenende financiële problematiek binnen de

Gespecialiseerde Jeugdhulp.

Vervolg

Wij zullen op korte termijn contact met u opnemen om procesafspraken te maken om te komen tot
een plan van aanpak. Ook zullen wij u tijdig informeren over de voorwaarden waaraan dit plan dient
te voldoen.

Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk, doch uíterlijk ¡n het eerste kwartaal 2017 over een aangepast
(totaal-)beeld van de kosten voor jeugdhulp te beschikken, onderbouwd met concrete (meerjarige)
plannen van aanpak, aan de hand waarvan wij mogelijke nadere afspraken voor 2A17 kunnen maken.

Tot slot

Wij realiseren ons heelgoed dat deze brief impact heeft op uw organisatie. Desondanks vragen wij
positief en opbouwend, gezamenl'rjk met ons, de ontstane situat¡e aan te pakken. ln dit licht vragen

wíj ook om de uitvoeringscontracten die wij binnenkort aan u voorleggen, met ons, te ondertekenen.
Op deze w'rjze kunnen wij de zorgcontinuiteit voor uw en onze cliënten garanderen. Hiermee creëren
we niet alleen een jurídische basis voor rechtmatige dienstverlening, maar veel meer bevestigen we
elkaars vertrouwen en Bezamenlijk doeltot transformatie van het zorglandschap dat "jeugdhulp"
heet.

Wij zullen als regio ook de landelijke Transitie Autoriteit Jeugd informeren over de ontstane situatie
in Midden-Limburg.

Met vriendelijke groet,

Namens de 7 Midden-Limburgse gemeenten,

Wethouder, drs. Paul Sterk

Wethouder, MSc.



GEMEENTE vyEERT

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
Centraal Bureau
Postbus 34
6040 AA ROERMOND

Weert, 20 december 2OL6

Onderwerp : subsidie 2017

Beste meneer, mevrouw,

Bij brief d.d. 16 september 2016 met kenmerk 160084NPGS heeft u een aanvraag
ingediend om subsidie voor de activiteiten van een gecertificeerde instelling in het kader
van de jeugdwet in 20L7.

Uw aanvraag betreft het verrichten van activiteiten in het gedwongen kader voor de
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweeft, Roermond, Roerdalen en
Weert. Uw aanvraag is gebaseerd op en getoetst aan het beleidsplan Jeugdhulp Midden-
Limburg Oost en Midden-Limburg West en de Nadere regels subsidiering jeugdhulp
gemeente Weert 2015.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten aan wie uw aanvraag is
gericht, nemen allen afzonderlijk een besluit op uw aanvraag, ieder voor zover het zijn
eigen bevoegdheid betreft. Hierbij ontvangt u de subsidieverleningsbeschikking voor het
verrichten van jeugdhulp in de gemeente Weert.

Verleninq
Aan u wordt een subsidie van€42.437 verleend voor het uitvoeren van activiteiten in het
kader van de spoedeisende hulp en de ondersteuning in het beschermingsplein. Deze
activiteiten voldoen aan de gestelde kaders.

Daarnaast wordt aan u een subsidie verleend voor het uitvoeren van activiteiten in het
kader van preventieve jeugdbescherming. Deze subsidie kunt u inzetten om samen met
het CIG complexe situaties in drang-cases op te pakken.
Het CJG (in het bijzonder een van de gedragswetenschappers) bepaalt bij welke cases
men BJZ wil betrekken en welke inzet nodig is.
Per casus is maximaal 20 uur beschikbaar, tegen een uurtarief van € 95. Het maximale
beschikbare subsidiebedrag is €90.000,- voor de regio Midden-Limburg. Voor de gemeente
Weert betreft dit een bedrag van € 27.OOO,-.
De subsidie wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijke inzet van uren.

In de bevoorschotting wordt 50o/o van het maximaal beschikbare budget voor drang
beschikbaar gesteld. Het restant wordt bij de vaststelling van de subsidie beschikbaar
gesteld.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



Subsidiebedrag
Bij elkaar komen de subsidies voor de gemeenten in Midden-Limburg uit op een bedrag
van €321.820,-. Voor de gemeente Weeft betreft het maximale subsidie bedrag
€.69.437,- (SEH € 39.660 + beschermingsplein €.2.777 + drang i.s.m. CJG € 27.000).
De vaststelling van de subsidies na afloop van het jaar 2OL7 vindt per gemeente plaats.
Per gemeente zljn de subsldles als volgt opgebouwd:

Weigering
De aangevraagde subsidie van € 285.000,- wordt geweigerd voor de activiteiten
zorgmeldingen en begeleidingen gedurende raadsonderzoek.
Deze activiteiten worden geweigerd op basis van:
In het afgelopen jaar is gebleken dat het CJG in staat is ondersteuning te bieden bij
"drang-cases". In combinatie met de ontwikkeling van Veilig Thuis en de samenwerking

Gemeente Omschriivins Kosten Totalen
Echt-Susteren Spoedeisende hulp (SEH) € 22.530

Ondersteuning
bescherminqsolein

€ L.245

Dranq i.s.m. CJG € 6.000
€ 29.775

Leudal Sooedeisende hulp (SEH) € 48.704
Ondersteuning
bescherminosolein

€ 2.047

Drano i.s.m. CJG € 9.000
€ 59.75L

Maasqouw Sooedeisende hulp (SEH) € L2.229
Ondersteuning
bescherminqsplein

€ 985

Drano i.s.m. CJG € 6.000
€ 19.2L4

Nederweert Sooedeisende hulo (SEH) € L2.O42
Ondersteuning
bescherminqsDlein

€ 552

Dranq i.s.m. CJG € 9.000
€ 2r.594

Roerdalen Spoedeisende hulp (SEH) € L6.475
Ondersteuning
bescherminqsolein

€ L.282

Dranq i.s.m. CJG € 6.000
€ 23.757

Roermond Sooedeisende hulp (SEH) € 66.360
Ondersteuning
bescherminosolein

€ 4.932

Drano i.s.m. CJG € 27.OOO
€ 9A.292

Weeft Sooedeisende hulp (SEH) € 39.660
Ondersteuning
beschermingsplein

€ 2.777

Drano i.s.m. CJG € 27.OOO
€ 69.437



tussen Veilig Thuis, het veiligheidshuis en het CJG is de "activiteit" zorgmelding uitgevoerd
door BJZ niet meer nodig.

Ook de aangevraagde subsidie van activiteiten in het kader van de verbinding
toegangsrollen CiG en BJZ (€ 108.500,-) wordt geweigerd.
Deze activiteiten worden geweigerd op basis van:

- De activiteiten staan niet opgenomen in de leidraad. De activiteiten zijn ook geen
onderdeel van de (regionale) beleidsuitvoering.

Het totale geweigerde bedrag wat wordt geweigerd is € 393.500,-
De weigering u subsidie te verlenen is per gemeente als volgt opgebouwd. De bedragen
zijn afgerond.

Gemeente Weigering
zorgmeldingen

Weigering
begeleiding
raadsonder.

Weigering
Verbinding
CJG en BJZ

Echt-Susteren €10.000 €1.000 € 10.850
Leudal € 26.000 € 4.000 € 10.850
Maasqouw € 14.000 € 2.000 € 10.850
Nederweert € 6.000 € 1.000 € 10.850
Roerdalen € 10.000 € 1.000 € 10.850
Roermond € 132.000 € 17.000 € 32.550
Weert € 54.000 € 7.000 € 2L.700
Totaal € 250.000 € 35.000 € 108.500

Subsidieduur
De subsidie wordt verleend voor het tijdvak 1 januari 2Ot7 tot en met 31 december 2Ot7
De subsidieverlening voor het jaar 2OL7 houdt niet automatisch in dat ook voor het jaar
2018 subsidie aan u zal worden toegekend. Wijzigingen in het beleid en/of middelen
kunnen aan de voortzetting van de subsidieverlening in de weg staan.

Voorwaarden
De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

a. medewerking wordt verleend aan het sluiten van een uítvoeringsovereenkomst als
bedoeld in artikel 4:36 Awb.

b. de subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de begroting
(artikel 4:34 Awb).

Verplichtingen
1. De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk indien

aannemelijk is dat:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden

verricht;
b. niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden

verplichtingen zal worden voldaan'
c. aanmerkelijke verschillen ontstaaí of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke

uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten onder vermelding
van de oorzaak van de verschillen.
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2. De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:
a. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten

waarvoor subsidie is verleend, of ontbinding van de rechtspersoon;
b. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat de verplichtingen die aan de

verleningsbeschikking verbonden zijn niet of niet geheel kunnen worden
nagekomen.

3. De subsidieontvanger verschaft het college op elk door het college gewenst moment
alle relevante informatie over de voortgang van het project.

De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor het vaststellen of
wijzingen van tarieven voor door de subsidieontvanger in de gewone uitoefening van
zijn gesubsidieerde activiteiten te verrichten prestaties.

De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen
tijcle de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijndc informatie alsmede de

betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan. De administratie en de

daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaren bewaard.

6. De subsidieontvanger rapporteert per kwartaal aan het college over de uitvoering en

voortgang van de activiteiten en over de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten
per gemeente op basis van het woonplaatsbeginsel in relatie tot activiteiten waarvoor
subsidie is verleend. Over de wijze en frequentie van rapporteren worden in de
u itvoeri ngsovereenkomst nadere afspraken gemaakt.

7. De subsidieontvanger dient te voldoen aan de volgende verplichtingen zoals
opgenomen in bijlage 1 bij de Leidraad Werving Jeugdhulp Midden-Limburg Oost en

Midden-Limburg West d.d. 6 juni 2016, geactualiseerde (van 14 juli 20L4 en 26 mei
2015 naar nu) leidraad ten behoeve van de tussentijdse toetredingsprocedure voor
nieuwe aanbieders:
a. de verplichtingen zoals neergelegd onder A. Algemeen;
b. de verplichtingen zoals neergelegd onder D. Crisisdienst (SEH);

8. De gestelde verplichtingen worden na subsidieverlening uitgewerkt in de
u itvoeringsovereenkomst.

Voorschotten
De subsidie wordt bij wijze van voorschot betaald volgens onderstaand schema, waarbij
rekening wordt gehouden met de bevoorschotting van drang voor 50o/o:

Maand Percentage van het
verleende
subsidiebedras

Maand Percentage van het
verleende
subsidiebedraq

Januari 8 o/o Juli 8 o/o

Februari I o/o Auqustus 9 o/o

Maart 8 o/o September 9 o/o

April I o/o Oktober 9 o/o

Mei t6 o/o November 9 o/o

Juni I o/o December O o/o
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Aanvraao tot vaststelling
1. De aanvraag tot vaststelling wordt voor 1 mei na afloop van het tijdvak waarvoor

subsidie is verleend bij het college ingediend.
2. De aanvraag tot vaststelling bevat een financieel en inhoudelijk verslag inclusief

accountantsverklaring, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend,
zijn verricht.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over
deze beschikking? Neemt u dan gerust contact op met Silvie Brouwers via
telefoonnummer (0495) 575 480 of e-mail naar s.brouwers@weeft.nl.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indíent binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Met vriende groet,
burge wethouders,

M.H.F apen
gemeentesecretaris
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Begroting

20L7

Echt-Susteren 1.020.319

1.100.344

740.231

550.ttz
640.200

2.480.775

7.470.459

8.002.500

Leudal

Maasgouw

Nederweert

Roerdalen

Roermond

Weert

TOTAAT SUBSIDIE

Afr door te betalen subsÍdie basisconsulenten -450.000

TOTAAT NETTO-OPBRENGST 7.552.500

PERSONEELSKOSTEN

Brutoloon 3.739.552
lndividueel keuzebudget (vakantiegeld/eindej.uitk.) 715.130

Reservering loopbaanbudget 68.091

Verzuimverzekering 9.901

Pensioenpremies 434.764

Sociale lasten/loonheffingen 749.65r
Deskundigheidsbevordering 75.000

Overige personeelskosten 270.254

Kosten personeel niet in loondienst 133.500

Doorbelasting personeelskosten vanuit AMW ML 477.720

TOTML PERSONEELSKOSTEN 6.672.967

HUISVESTINGSKOSTEN

Huur, energie en zakelijke lasten L77.276

Overige huisvestinsskosten 58.123

TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN

ORGANISATIEKOSTEN

235.399

Afschrijvingskosten 90.342
Telefoonkosten 65.000

Kopieerkosten 9.750

Automatiseringskosten 154.480

Bestuurskosten 9.750

Accountantskosten 8.682

PR/Communicatie incl. uitvoeringskosten CJG 94.000

Advies- en juridische kosten 55.040

Kosten salarisverwerking 16.250

Tolkenkosten 9.750
Kosten kwal iteitszorg + cl iëntenonderzoek 13.000

Kosten OR 13.000

Bureaukosten/overige organisatiekosten 65.000

Materiaalkosten 25.000

TOTML ORGANISATIEKOSTEN

ONVOORZIEN

TOTAAT KOSTEN

RESULTAAT

629.O44

15.090

7-S52.SOO
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