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Onderwerp

Subsidievaststelling Bureau Jeugdzorg Limburg 2017

Voorstel

Conform bijgevoegde beschikking de subsidie aan Bureau Jeugdzorg Limburg over het jaar
2017 vast te stellen op € 46.220,- en het terug te betalen bedrag vast te stellen op €
13.500.

Inleiding
Voor de uitvoering van taken op het gebied van preventieve jeugdbescherming,
spoedeisende hulp/ crisisdienst jeugd en de ondersteuning van het beschermingsplein,
ontvangt Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) subsidie van de Midden-Limburgse gemeenten
Jaarlijks voor 1 mei dient de subsidie over het voorgaande jaar verantwoord te worden.
Dit voorstel betreft de vaststelling van de subsidie over 2O!7.
De andere diensten vanBJZ worden middels inkoop gefinancierd.

Beoogd effect/doel
Uitvoering preventieve jeugdbescherming, spoedeisende hulp/ crisisdienst jeugd en de
ondersteuning beschermingsplein ten behoeve van onze inwoners.

Argumenten
1. Op basis van de ingediende verantwoording kan de subsidie vastgesteld worden.
De subsidievaststelling heeft betrekking op preventieve jeugdbescherming, spoedeisende
hulp/ crisisdienst jeugd en ondersteuning beschermingsplein. Op basis van de ingediende
verantwoordingsdocumenten wordt de subsidie aan BJZ regionaal (schaal Midden-
Limburg) €79.455,- lager vastgesteld. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de
preventieve jeugdbescherming. Voor Weert geldt dat er helemaal geen kosten gemaakt
zijn ten aanzien van de preventieve jeugdbescherming. Voor Weert wordt de subsidie
hierdoor C 27.000,- lager vastgesteld. Vanaf 2019 gaan de gemeenten in de gehele
provincie Limburg over naar subsidiëring van alle activiteiten van alle Gecertificeerde
Instelli ngen (zoals BJZ).
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Kanttekeningen en risico's
1.1 De subsidievaststelling over 2076 is nog niet geheel afgerond
In het najaar van 2017 heeft in Midden-Limburg besluitvorming plaatsgevonden over de
vaststelling van de subsidie aan BJZ over het jaar 2016. Bureau Jeugdzorg heeft bezwaar
gemaakt tegerr deze sul.¡sidiev¿sl.stellirrg. Het bezwaar is gelegert in lret niet toepassen van
een bandbreedte regeling (de zogenaamde 5olo regeling) door de gemeenten in Midden-
Limburg. Medio augustus is de hoorzitting van de gemeente Weert over deze kwestie
gepland. Yoor 2OL7 zijnBJZ en de gemeenten overeengekomen geen bandbreedte toe te
nâqçpn

1.2 BIZ heeft de verantwoordingsgegevens te laat ingediend
Bureau Jeugdzorg heeft de subsidieverantwoording ingediend op 14 mei jon'gstleden.

Aangezien de vertraging gering is, er binnen diverse gemeenten nog bezwaartrajecten
lopende zijnl waren ten aanzien van de subsidie 2016 en omdat er door alle betrokken veel
tijd is gestoken in de overgang naar subsidiering van alle activiteiten van de Gecertificeerde
Instellingen (zoals BJZ), zijn hier verder geen consequenties aan verbonden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Onderstaand zijn de financiële gevolgen op schaal Midden-Limburg en op schaal van Weert
weergegeven:

€73.220,-

xDrang i.s.m. CJG is voor 50o/o bevoorschot

Zoals aangegeven wordt de subsidie voor Weeft vastgesteld op € 46.220,-. Onderstaand
de financiële afwikkeling.

In de jaarrekening 2077 is al rekening gehouden met een afrekening (terugbetaling) over
2OL7 van € 6.000. Het verschil van € 7.500 wordt als afrekenverschil (voordeel) over
2Ot7 in de exploitatie jeugd 2018 verwerkt.

Totaaloverzicht M idden- Li m bu rs S u bsidie BJZ 2017
Gemeente Subsidieverleninq Subsidievaststelling Verschil
Echt-Susteren € 3t.47L,- € 25.946.- € 5.525.-
Leudal €.62.540,- € 53.540,- € 9.000.-
Maasoouw € 20.556,- € 14.556.- € 6.000.-
Nederweert € 22.346,- € 17.051.- € 5.295.-
Roerdalen € 25.504,- € 24.349.- € 1.155.-
Roermond € 105.011,- € 79.53L.- € 25.480,-
Weert c 46.220.- € 27.OOO,-

Gemeente Weert: specificatie subsidieverlening 2017
Spoedeisende hulp/ crisisdienst ieugd € 39.660.-
Bescherm inqsplein €2.777,-+e3.783,-

€ 27.000.-xDranq i.s.m. CIG
Totaal € 73.220

Subsidievaststellins Weert en financiële consequenties BJZ 2OL7
Gemeente Subsidieverlening Subsidievaststelling Uitbetaalde

voorschotten
Terugbe-
taling
door BJZ

Weert € 73.220,- € 46.220,- € 59.720,- €
13.500.-
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Comm un icatie/ participatie
Middels bijgevoegde beschikking wordt BJZ geïnformeerd over de subsidievaststelling

Overleg gevoerd met

Intern:
P. Vos, M. Rosbergen

Extern:
Beleidsteam jeugd MLW

Bijlagen:
1. Verantwoording 2OL7 Bureau Jeugdzorg Limburg
2. Beschikking Subsidievaststelling BJZ 2OL7
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