
Bijlage 1
Systematiek van berekening verevening resultaten 2017 jeugd
Midden Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert)

ln2Ot7 is een voorstel gedaan over de berekening van verevening van de resultaten van de
Jeugdhulp voor de jaren 2Ot7-2018 en 2019.
ln de praktijk is gebleken dat deze systematiek op onderdelen is bijgesteld. ln onderstaande tekst
wordt dit toegelicht.

1. Regionale verevening
Het voor verevening 2017 in aanmerking komende nadelige resultaat van jeugd bij een
tekortgemeente wordt eerst gecompenseerd met een eventueel positief resultaat Wmo begeleiding
ZIN en PGB binnen diezelfde gemeente. Hierna zijn de resultaten jeugd bekend die voor regionale
verevening 20t7 in aanmerking komen.

Bij de regionale verevening hoeft een voordeelgemeente maximaal het voordelige resultaat in te
zetten. Ofwel een voordeelgemeente kan als gevolg van het verevenen geen nadeelgemeente
worden. De intentie is dat het geschetste proces van verevening in stand gehouden wordt totdat de
integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld wordt naar de algemene uitkering. Hierna gaan we
in details in op de aspecten die meegenomen worden voor verevening.

a) Het voor verevening2OtT in aanmerking komende resultaat van jeugd is het totaal van:
+/+ lntegratie-uitkering sociaal domein, onderdeeljeugd (conform verwerking in jaarrekening 20L7).
Dit is gewijzigd in uitwerking verevening 2017: conform regionale jaarrapportage jeugd.
+/+ Suppletie cumulatieregeling gemeentefonds jeugd (conform verwerking in jaarrekening2OITO.
Dit is gewijzigd in uitwerking verevening 20L7: conform regionale jaarrapportage jeugd.
+/+ Overheveling budget vanuit Wmo (MEE-middelen) (cf. verwerking in jaarrekening 2017) Dit is

gewijzigd in uitwerking verevening2OTT: conform regionale jaarrapportage jeugd.
-/- begrote uitvoeringskosten jeugd (vastTo, conform regionale exploítatieopzet jeugd 201-7). Dit is

gewijzigd in uitwerking verevening2OlT: conform regionale jaarrapportage jeugd.
-/- begrote subsidie CJG (conform regionale exploitatieopzet jeugd 2OL7l.
-/- gerealiseerde kosten jeugdhulp sociaal domein excl. uitvoeringskosten en subsidie CJG (cf.

verwerking in jaarrekening 2Ot7 I.

b) lnterne verevening met een positief resultaat Wmo begeleiding ZIN en PGB

Bij gemeenten die o.b.v. bovenstaande berekening een tekort hebben wordt eerst gekeken of er
binnen deze individuele gemeenten intern verevend kan worden met een positief resultaat 2077 op
Wmo begeleiding ZIN en PGB. Omdat de integratie-uitkering sociaal domein, onderdeel Wmo, niet in
onderdelen/activiteiten is gesplitst moet bepaald worden welk gedeelte van de uitkering is toe te
rekenen aan begeleiding ZIN en PGB en daarmee als beschikbaar budget in het kader van de interne
verevening kan worden aangemerkt. Dit wordt als volgt berekend:

M.b.t. 2015 en 2016 (voor elk jaar apart):
r Bepaling integratie-uitkering sociaal domein onderdeel Wmo incl. suppletie cumulatieregeling cf

verantwoording in jaarrekeningen 2015 en 2016.
o Bepaling uitgaven ZIN en PGB begeleiding cf. verantwoording in jaarrekeningen 2015 en 2016.
¡ Bepaling %ovan uitgaven ZIN en PGB t.o.v. de integratie-uitkering sociaal domein Wmo incl.

su ppletie cumulatieregeling.



a Bepaling van het gemiddelde van deze 2 percentages. Dit gemiddelde wordt geacht het
procentuele aandeel te zijn dat de gemeenten gemiddeld binnen de integratie-uítkering sociaal
domein onderdeel Wmo beschikbaar hebben als budget voor uitgaven begeleiding ZIN en PGB.

Dit gemiddelde percentage wordt toegepast op de integratie-uitkering sociaal domein onderdeel
Wmo incl. suppletie cumulatieregeling cf. verantwoording in de jaarrekening 2017. Hiermee is t.b.v.
de interne verevening het budget voor 2017 begeleiding ZIN en PGB bepaald. De werkelijke uitgaven
begeleiding ZIN en PGB worden cf. verantwoording in de jaarrekening 2017 bepaald. Het verschil
tussen het berekende budget en de werkelijke uitgaven, voor zover positief, is het bedrag dat intern
eerst verevend moet worden met het nadelige saldo van jeugd binnen de individuele gemeente zoals
hierboven berekend.
Voor vereveningen na 20L7 wordt op basis van het voortschrijdende gemiddelde over de jaren m.i.v.
2017 het percentage vastgesteld.

Deze berekeningswijze bleek bij de uitwerking van de verevening 201-7 niet het doel te realiseren dat
met de interne verevening beoogd wordt. Daarom is de berekening als volgt aangepast:

. Bepaling bedrag uitgaven Wmo begeleiding in 2015 en 201-6 ten opzichte van de totale
kosten Wmo nieuw cf. verantwoording in jaarrekeningen 2015 en 2016.

o Dit vertalen in een gemiddeld percentage en dit percentage toepassen op de integratie-
uitkering sociaal domein Wmo incl. suppletie cumulatieregeling. Het berekende bedrag
wordt geacht het budget te zijn dat de gemeenten binnen de integratie-uitkering sociaal

domein onderdeelWmo beschikbaar hebben voor uitgaven20LT begeleiding ZIN en PGB.

r De werkelijke uitgaven begeleiding ZIN en PGB worden cf. verantwoording in de jaarrekening

2OL7 bepaald. Het verschil tussen het berekende budget en de werkelijke uitgaven, voor
zover positief, is het bedrag dat intern eerst verevend moet worden met het nadelíge saldo
van jeugd binnen de individuele gemeente zoals hierboven berekend.

Voor vereveningen na 2017 wordt op basis van het voortschrijdende gemiddelde over de voorgaande
jaren het percentage vastgesteld.


