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Onderwerp

Beslissing op bezwaar subsidieafrekening Bureau Jeugdzorg Limburg 2016

Voorstel

1. Het bezwaar tegen de subsidieafrekening Bureau Jeugdzorg Limburg 2016 ontvankelijk
en ongegrond te verklaren.
2. Bureau Jeugdzorg Limburg te informeren conform bijgaande conceptbeschikking.

Inleiding
Op 1december2Ol7 heeft Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) een bezwaar ingediend tegen
het besluit d.d.7 november 2OL7 tot vaststelling van de subsidie over het jaar 2016. De
onderbouwing van het bezwaar heeft Bureau BJZ ingediend bij brief van 28 december
2017.
Samengevat is het bezwaar gericht tegen het gegeven dat bij de vaststelling van de
subsidie geen rekening is gehouden met een afspraak die in 2015 expliciet gold, de
zogenaamde 5%o-regeling. Deze regeling hield in dat er in 2015 werd afgerekend met een
marge: Vooraf is het aantal maatregelen dat BJZ uitvoerde ingeschat. Bij de afrekening
van de subsidie gold een marge van 5olo. Een marge >5Yo of <5olo leidde tot
respectievelijk meer of minder financiering. BJZis van mening dat deze regeling ook voor
2016 gold en beroept zich op het vertrouwensbeginsel.

Beoogd effect/doel

Besluit nemen op het bezwaar van Bureau Jeugdzorg.

Argumenten
1. Het bezwaar van Bureau Jeugdzorg is ontvankelijk en ongegrond.

a. Het bezwaar is tijdig ontvangen, voldoet aan alle wettelijke vereisten en is daarom
ontvankelijk.
b. Er is door beide partijen in het gehele subsidieproces over 2016 (formeel) niks

vastgelegd m.b.t. het van toepassing zijn van de 5olo in het jaar 2016. Daarnaast is in de
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afspraken waarnaar BJZ verwijst over 2015, duidelijk opgenomen dat deze alleen
betrekking hebben op het jaar 2015. Vanaf het jaar 2Ol7 zijn de gemeenten in Midden-
Limburg de diensten van Bureau Jeugdzorg gaan inkopen. Tijdens het inkoopproces in
2016 is er, passend in een inkoopprocedure, onderhandeld over de tarieven voor2Ot7. Er
is in deze procedure een tariefopslag van 3Yo overeengekomen. Over de tot standkoming
hiervan, is niks schriftelijk vastgelegd. Het beroep van Bureau Jeugdzorg op het
vertrouwensbeginsel is daarom ongegrond.

Kanttekeningen en risico's

1. Bureau Jeugdzorg heeft beroep aangetekend tegen alle Midden-Limburgse
gemeenten waar hun bezwaar ongegrond is verklaard.

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft bij alle Midden-Limburgse gemeenten (met uitzondering
van Nederweert waar de vaststellingsbeschikking over 2016 (nog) niet verzonden is)
bezwaar aangetekend tegen de subsidievaststelling over 2016. In elke gemeente is het
afgelopen jaar de lokale bezwaarprocedure verlopen. Elke gemeente heeft het bezwaar
van BJZ ongegrond verklaard en BJZ is tot op heden tegen al deze besluiten in beroep
gegaan. De rechtbank heeft hierop nog geen uitspraak gedaan.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen de beslissing op bezwaar kan door bezwaarmaker beroep worden aangetekend.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

BJZ zal worden geinformeerd conform bijgaande brief.

Overleg gevoerd met

Intern

M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), J. Verheesen (contractmanager sociaal domein),
P. Hecker (juridisch adviseur WIZ)

Extern:

Stuurgroep Sociaal Domein Midden-Limburg West

1. Besluit op bezwaar (brief)
2. Verslag hoorzitting
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