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Weert, 21 november 2018

Onderwerp : Besluit op bezwaar

Geachte heer Plitscher,

Op 1 december 2Ol7 heeft Bureau Jeugdzorg Limburg een bezwaar ingediend tegen het
besluitvan de gemeente Weert d.d.7 november 2Ol7 tot vaststelling van de subsidie over
het jaar 2016. De onderbouwing van dit bezwaar heeft Bureau Jeugdzorg Limburg
ingediend bij brief van 28 december 2017.
Samengevat is uw bezwaar gericht tegen het gegeven dat bij de vaststelling van de
subsidie 2016 geen rekening is gehouden met een afspraak die in 2015 expliciet gold, de
zogenaamde 5olo-regeling. U beroept zich op het vertrouwensbeginsel.

Ontvankelijkheid
Het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Het bezwaarschrift is tijdig (binnen zes weken, artikel 6:7 Awb)
ingediend en voldoet aan alle vereisten (artikel 6:5 Awb). Het bezwaarschrift is daarom
ontvankelijk.
Beslissing op bezwaar is verdaagd in verband met lopende bezwaarprocedures in Midden
Limburg.

Het besluit
Het bezwaarschrift is onoeqrond verklaard.

Inhoud en argumentering bezwaarschrift
Het bezwaar kan in hoofdzaak als volgt worden samengevat:
bij de vaststelling van de subsidie over 2016 is geen rekening gehouden met een afspraak
die in 2015 expliciet gold, de zogenaamde Solo-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 >57o of
<5%io leiddetotrespectievelijkmeerof minderfinanciering.BJZis van mening datdeze
regeling ook voor 2016 gold. BJZ geeft aan dat men op basis van ervaringen uit het
verleden, verwachte dat een afspraak als die van 2015 m.b.t. de Solo-regeling ook voor
2076 zou bestaan. Door de gemeente is nooit aangegeven dat de regeling van toepassing
zou zijn op het jaar 2016. Daarnaast zijn er in 2016 gesprekken geweest over de tarifering
voor 20t7 op basis van inkoop. Uitkomst van deze gesprekken is een opslag van 3olo op
de tarieven, volgens bezwaarmaker als vervolg op de Solo-regeling.
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Hoorzitting (artikel 7:2 Awb)
Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift heeft op 10 september 2018 een
hoorzitting plaatsgevonden. Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij dit besluit op
bezwaar gevoegd.

Overwegingen ten aanzien van het bezwaarschrift en het bestreden besluit
Met in acht neming van de aanwezige stukken wordt ten aanzien van het
bovenomschreven bezwaarschrift en het bestreden besluit het volgende overwogen.

Beoordeling van het bezwaar
De gemeente Weert is van mening dat er door beide partijen in het gehele subsidieproces
over 2016 (formeel) niks vastgelegd is m.b.t. het van toepassing zijn van de 57o in het
jaar 2016. Daarnaast is in de afspraken waarnaar BJZ verwijst over 2015, duidelijk
opgenomen dat deze alleen betrekking hebben op het jaar 2015, Vanaf het jaar 2Ot7 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 voor 2017. Er is in deze procedure een tariefopslag van 3olo
overeengekomen. Over de tot standkoming hiervan, is niks schriftelijk vastgelegd.
Uw beroep op het vertrouwensbeginsel is derhalve ongegrond.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

Þ digitaal:
Via http ://loket. rechtspraa k. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

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

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroep instelt.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

G.B man
secreta ris
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