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Verevening Jeugdhulp 2017

Voorstel

Instemmen met de verevening Jeugdhulp 2017.

Inleiding
Sinds 1 januari 2Ot5 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.
De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert werken reeds jaren samen op het gebied van
het Jeugdbeleid. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant tussen de drie
gemeenten, in eerste instantie op 31 augustus 2016. Dit convenant is recent door de drie
gemeenten geactualiseerd bij besluit d.d.7 juli 2018.
De drie gemeenten hebben sinds 2017 ook afspraken oververevening van financiële
tekorten en overschotten. Uw college heeft hierover 21 maart 2017 een voorstel
geaccordeerd om dit vervolgens voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad
heeft op 11 april 2017 ingestemd met een verevening met ingang van 2077 voor de duur
van drie jaar.

Beoogd effect/doel
Solidariteit tussen de drie gemeenten, risicovermindering financiële tekorten ten aanzien
van de Jeugdhulp.

Argumenten
De vervening 2017 geeft uitvoering aan het raadsbesluit om te verevenen in 2077, 2018
en 2019.
Bij het voorstel om met ingang van 20t7 over te gaan tot verevening voor de duur van
drie jaar, is een uitwerking van de verevening opgenomen. Bij de daadwerkelijke
berekening over 2OI7 is de uitwerking op basis van de praktijk op punten iets aangepast
Dit is in overleg met het regionaal sturingsteam gebeurd en doet geen afbreuk aan de
opzet en intentie van de verevening. Voor (een toelichting op) de berekening wordt
verwezen naar de bijlagen.
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Kanttekeningen ên risico's
1.1 De vereveningsgrondslag kan niet (volledig) objectief bepaald worden.

De berekening is op onderdelen subjectief en vooral gebaseerd op regionale
solidariteit en onderling vertrouwen. Niet op alle onderdelen is er uniformiteit in
beleid, uitvoering, bekostiging, financiering en administratie bij de 3 gemeenten.
De gevolgen van verschillen op deze onderdelen tussen de gemeenten op de
realisatiecijfers zijn niet inzichtelijk. Dit is destijds ook in het raadsvoorstel aangegeven

1.2 De cijfers zijn uitgevraagd o.b.v. de door de gemeenteraad vastgestelde
jaarrekeningen van de gemeenten.
Hierop heeft geen afzonderlijke regionale controle meer plaatsgevonden. Ook zijn er in de
jaarrekeningcijfers afwikkelverschillen van voorgaande jaren inbegrepen (afwikkeling
transitorische posten/onderhandenwerken). Het regionaal controleren van de juistheid van
aangeleverde cijfers (voor zover dit al mogelijk zou zijn) en het bepalen van welke cijfers
exact betrekking hebben op welk boekjaar (afwikkeling van transitorische
posten/onderhanden werken) brengt veel werk met zich mee en doet afbreuk aan het
u itgesproken onderlinge vertrouwen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële oevolgen
Op basis van de verevening betaalt Weeft een totaalbedrag van € 1.327.808 aan de
gemeenten Nederweert en Leudal (Nederweert € 18.993 en Leudal € 1.308.875). Conform
besluitvorming wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve sociaal domein. In de
jaarrekening2OLT is het resultaat van jeugd van afgerond € 1.815.000 toegevoegd aan de
reserve sociaal domein. Voor de actuele hoogte van de reserve sociaal domein, wordt
verwezen naar bijlage 3.

Uitvoering/evaluatie
De gemeenten die in het kadervan de verevening een bedrag ontvangen sturen hiervoor
een factuur naar de gemeente (Weert) die in het kader van de verevening een bedrag
moet betalen.

Com mu n icatie/ participatie
De raad wordt geïnformeerd via de TILS-Iijst

Overleg gevoerd met

Intern: financieel adviseur: P. Vos, regionaal business-control: A. Thehu, ambtelijk
opdrachtgever: F. van Beeck

Extern: financiële adviseurs Leudal en Nederweert: Y. Houtakkers en Z. Rakili,, ambtelijke
opdrachtgevers Leudal en Nederweert: R. Verhoeven en D. Pereboom

n:
Verevening 2OL7: toelichting op systematiek van berekening
Verevening 2OL7: de berekening
Reserve sociaal domein

Bijlage
1.
2.
3.
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