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Bureau Jeugdzorg Limburg
T.a.v. dhr. N.W.M. Plitscher
Postbus 34
6040 AA Roermond

Weert, 17 december 2019

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk 892O2s/894333

Beste heer Plitscher,

Bij subsidiebeschikking van 14 november 2018 heeft de gemeente Weert aan u subsidie
verleend voor de jaren 2019 en 2020, op grond van de Subsidieregeling
jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Midden-Limburg West (hierna: de
Su bsid ieregeling).

De activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend, betreffen het uitvoeren van
jeugdreclassering (JR) en jeugdbescherming (JB) als bedoeld in artikel 2lidZ van de
Subsidieregeling, meer in het bijzonder de uitvoering van de generale JBIJR.

De hoogte van de subsidie is, conform het gestelde in artikel4 van de Subsidieregeling,
bepaald op basis van de tarieven per product (als opgenomen in bijlage 1 bij de
Subsidieregeling) naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering te
vermenigvuldigen met het aantal eenheden per activiteit die zijn geleverd.

Onderzoek tarieven 2O2O en verder
Naar aanleiding van de ín de Subsidieregeling opgenomen tarieven heeft u aangegeven
deze niet toereikend te vinden.
In een bestuurlijk overleg op 10 september 2018 is toegezegd dat er een ondeaoek
komt naar zowel de inhoudelijke als financiële aspecten die van invloed zijn op de
opbouw en totstandkoming van tarieven voor de subsidiabele activiteiten binnen JB en
JR.

De Subsidieregeling biedt de mogelijkheid tot tussentijdse indexatie van de tarieven.
Doel van het onderzoek was om te bepalen welke indexatie voor 2020 reëel is en is
uitgevoerd in samenwerking tussen GI's, gemeenten en een extern procesbegeleider.
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Kennisgeving indexering tarieven Subsidieregeling
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2020



De uitkomsten hebben geleid tot onderstaand besluit.

Indexering
Gelet op artikel 4lid2 van de Subsidieverordening, de uitkomsten van het onderzoek
naartarieven2O2O en een vergoeding voor bijzondere kosten, zijn de tarieven van de

Gecertificeerde instellingen voor 2020 geïndexeerd zoals opgenomen in bijgaande
aangepaste Bijlage 1 van de Subsidieregeling (Bijlage 1).

Bijzondere kosten
Tot en met 2019 was de vergoeding voor door de GI's ten behoeve van de jeugdigen te
maken bijzondere kosten integraal onderdeel van het in Bijlage 1 van de

Subsidieregeling tarief. Voor 2020 en verder is een notitie bijzondere kosten vastgesteld
(bijgevoegd). In deze notitie worden uitgangspunten en de berekening van de

vergoeding toegelicht. In de eerdergenoemde bijlage 1 maakt deze vergoeding integraal
deel uit van de tarieven voor OTS (korter dan een jaar en jaar 2 en verder) en voogdij.
De bijzondere kosten uit uw organisatie worden tijdens de kwartaalgesprekken in het
komende jaar gemonitord om op deze manier gezamenlijk de ontwikkelingen te kunnen

volgen.

Actiepuntenlijst
Naar aanleiding van het onderzoek en gekoppeld aan de indexeringen 2O2O zijn samen
met u enkele actiepunten benoemd clie ertoe moeten leiden dat de met de indexering
van de subsidie beoogde doelstellingen worden bereikt (zie bijlage 3).
Deze actiepunten worden vanaf 2020 actief gemonitord en maken deel uit van de

kwartaalgesprekken die conform aftikel 15 van de Subsidieregeling met u gevoerd

worden.

Form a t kw a rta a I ra p po fta ges

Ook is het format kwartaalrapportages (bijlage 4) vastgesteld zoals bedoel in artikel 15

lid 2 van de Subsidieregeling.
Voor wederzijds gemak treft u tevens bijgaand een handreiking voor de
jaarverantwoording aan.

Intentie indexering 2021 en 2022
Aan u is subsidie verleend tot en met het jaar 2020. Dit wijzigingsbesluit heeft dan ook

enkel betrekking op 2O2O. U heeft aangegeven dat u deze indexering voor een periode

van 3 jaren noodzakelijk acht. Met de kanttekening dat het college nog een beslult moet
nemen over het rra 2020 al dan niet verlengen van de Subsidieregeling en de daaraan te
verbinden tarieven en voorwaarden, spreken wij wel de intentie uit om de indexerittg
2020 ook voor 2021 en2O22 toe te passen. Aanspraak hierop ontstaat pas als dan aan

alle voorwaarden is voldaan.

Bevoorschotting 2O2O
Gelet op bovengenoemde indexatie van de tarieven, vindt de gemeente Weert het
redelijk om de bevoorschotting hierop aan te passen. Rekening houdend met de voor
2020 vastgestelde indexering van de in bijlage 1 van de Subsidieregeling opgenomen

tarieven, wordt uw bevoorschotting als volgt aangepast:



Bijlagen
1. De indexering van tarieven voor 2020 vastgelegd in een nieuwe Bijlage 1 bij de

Subsidieregeling;
2. De notitie Bijzondere kosten verblijf gedwongen kader Midden-Limburg Oost /

West;
3. De actiepuntenlijst gekoppeld aan de indexering;
4. Het format voor de kwartaalrapportage als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de

Subsidieregeling;
5. De handreiking voor de jaarverantwoording.



Percentage

verleende
subsidie

Voorschot
I ar ¡¡{rl

Voorschot
N¡r{¡nurrr*

Voorschot
WeeÊ

Januari 8% € 40.354 € 14.598 € 40.L76

Februari 8% € 40.354 € 14.598 € 40.176

Maart aYo € 40.354 € 14.598 € 4t.776
April 8% € 40.354 € 14.598 € 40.L76

Mei t6o/o € 80.703 € 29.798 € 80.353

Juni 8% € 40.354 € 14.598 € 40.777

Juli 8% € 40.3s4 € 14.598 € 40.L76

Augustus 9% € 45.398 € 16.423 € 45.L99

September 9% € 4s.398 € 76.423 € 45.199

Oktober 9% € 45.398 € t6.423 € 45.199

November 9% € 45.398 € 16.423 € 45.t99
December o% €0 €o €o
Totaal iaar tO(P/o € 504.419 € ta2.47A € 502.206

Maand

Voor het overige blijft al hetgeen is vermeld in onze subsidieverleningsbeschikking van 14

november 2018 ongewijzigd van kracht.

Informatie
Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw G. Poell, te
bereiken per e-mail g.poell@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Meertens ns
gemeentesecretaris


