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Onderwerp

Verevening budget jeugdhulp.

Voorstel

1. De raad voor te stellen een voorgenomen besluit te nemen om:
1. Af te wijken van het besluit om in 2019 het budget jeugdhulp te verevenen op

basis van de overeengekomen berekeningsmethodiek.
2. Vanuit het streven naar stabiliteit, solidariteit en samenwerking in 2019 en 2020,

als alternatief voor het onder 1. gestelde, een bedrag van respectievelijk
€ 500.000 en € 250.000 beschikbaar te stellen voor innovatie en transformatie in
het sociale domein in Midden-Limburg West.

3. Deze bedragen te onttrekken aan de reserve sociaal domein.
4. Omdat de uitgaven gefaseerd gedurende een aantaljaren gedaan worden, de

werkelijke uitgaven in de jaarrekeningen (maximaal tot en met 2023) tot een
maximum van € 750.000 te verrekenen met de reserue sociaal domein.

5. In 202L, na de herijking van het gemeentefonds, te bezien of, en zo ja welke,
vervolgafspraken gemaakt dienen te worden.

6. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeentebesturen van Leudal en
Nederweert met de mogelijkheid om hierop voor 25 maart 2020 desgewenst een
reactie te geven.

7. Definitief te besluiten over de verevening 2019 en 2O2O in de raadsvergadering
van 3 juni 2020.

2. Kennis te nemen van de verevening over het jaar 2018.

Inleiding

Op 2L maaft 2017 heeft uw raad besloten het budget jeugdhulp gedurende drie jaar met
de gemeenten Leudal en Nederweert te verevenen. De belangrijkste overweging daarvoor
was het solidariteitsprincipe binnen Midden-Limburg West (MLW):
"De samenwerking heeft als doel de individuele kwetsbaarheid van de gemeenten bij de
uituoering van belangrijke, complexe en risicodragende taken in het sociaal domein te
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verminderen en de eigen kracht van de subregio MLW te vergroten. De samenwerking
gaat over het deten van kennis, vaardigheden en capaciteit zodat de slagkracht van de
gemeenten wordt vergroot. Financiële vercvcning hccft als doel risicovermindering op
financiëIe tekorten."

In het raadsvoorstel van 21 maaft 2017 is tevens een kanttêkening gemaakt:
"De verevening vlndt plaats in de jaren 2017 Um 2019. Mocht de integratie uitkering
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dan moet de berekeningsmethodiek van de verevening opnieuw bekeken worden."
Dat is inmiddels het geval. Vanaf 2019 ontvangen gemeenten grotendeels géén

geoormerkte budgetten meer voor Wmo en Jeugdhulp. Deze wijziging, maar ook de lokale
veranderde financiële verhoudingen in het sociale domein, geven aanleiding om de

vereveningsafspraken opnieuw tegen het licht te houden.

Er is afgesproken in 2019 een besluit te nemen over verevening vanaf 2020. De
gewijzigde situatie vanaf 2019 dient hierbij betrokken te worden'

Beoogd effect/doel

Komen tot een passender alternatief voor de huidige financiële verevening jeugdhulp, dat
recht doet aan het streven naar stabiliteit, solidariteit en samenwerking binnen het sociale
domein in Midden-Limburg West.

Argumenten

1.1.1 De vereveningsafspraak doet geen recht meer aan de lokale veranderde financiële
verhoudingen in het sociale domein.

1.1.2 Het is vanaf 2079 niet mogeliik om obJect¡eve en tussen gemeenten vergelijkbare
criteria te hanteren, die leiden tot transparante en betrouwbare bedragen die recht doen
aa n de lopende vereven i ngsafspraa k.

7.1.3 Financiële vervening in de huidige vorm is niet meer het meest passende instrument
om aan solidariteit en samenwerking gestalte te geven.

1.2.1 Het beschikbaar stellen van bedrag voor 2079 en 2020 voor innovatie en

transformatie doet recht aan de solidariteitsgedachte en biedt kansen voor duuÌzame
innovatie gericht op structurele omvorming en kostenbeheersing.

1.22 Kortdurende afspraken passen þjj ieLlvoamtek van þet socia|e domein.

1.6 Door een voorgenomen beslu¡t te nemen worden de gemeenten Leudal en Nederweert
in de gelegenheid gesteld hun oordeel te geven.

Voor een toelichting op de deze argumenten wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

2. De vereveningsbedragen voor 2018 zijn volgens de geldende systematiek berekend
Op basis van de afgesproken systematiek en de vastgestelde jaarrekeningen 2018 van de

drie gemeenten is het vereveningsbedrag voor 2018 berekend op € t2L.2t9.
Nederweert ontvangt van de gemeente Weeft een bedrag van € 7,726 en Leudal
€ 113.493.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De kaders worden verder uitgewerkt in overleg met de stuurgroep sociaal domein
Midden-Limburg West
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Voor een toelichting op deze kanttekening wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In totaliteit wordt met dit voorstel een bedrag van € 750.000 ten laste van de reserve
sociaal domein beschikbaar gesteld. In verband met de verwachte spreiding van uitgaven
over een aantaljaren wordt voorgesteld om het totaalbedrag tot en met 2023 beschikbaar
te houden en om de daadwerkelijke uitgaven van maximaal€ 750.000 in de
jaarrekeningen van Weet ten laste van de reserve te brengen. Eventuele restantmiddelen
per 3I-t2-2023 vloeien terug naar de reserve sociaal domein.

De reserve sociaal domein wordt op basis van de verwachte (gesaldeerde) resultaten
Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken in 2019 en 2020 voldoende gevoed om deze bedragen
beschikbaar te krijgen. De verwachte resultaten van Weert zijn in 2019 en 2020 overigens
aanmerkelijk positieverdan het resultaat in 2018, omdat het rijkvan 2019 tot en met
2021 extra middelen voor jeugdhulp aan de gemeenten verstrekt.
Wij blijven uw raad via de kwaftaalrapportages Jeugdhulp en Wmo informeren.
Op basis van de tweede kwartaalrappoftage 2019 bedraagt het positief resultaat
Jeugdhulp in Weert naar verwachting € 1,5 miljoen. Diezelfde rapportage laat een negatief
resultaat zien voor Leudal (ruim € 4 miljoen) en Nederweert (€ 1 miljoen).

In 2OL7 en 2018 heeft de gemeente Weert € 1.328.000 en € 121.000 ingebracht in de
regionale verevening. Conform eerdere besluitvorming m.b.t. de verevening komen deze
bedragen t.l.v. de resetve sociaal domein (verevening 20L7 is venryerkt in de jaarrekening
2018, verevening 2018 wordt verwerkt in de jaarrekening 2019).

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Monitoring en evaluatie vindt plaats in de stuurgroep sociaal domein Midden-Limburg
West. Wij zullen uw raad periodiek informeren via de halfjaarlijkse informatie-
bijeenkomsten sociaal domein.

Communicatie/ participatie

Dit voorstel is besproken in de stuurgroep sociaal domein Midden-Limburg West van 4
december 2019.

Overleg gevoerd met

Intern:
Gonnie Poell, strategisch beleidsadviseur sociaal domein; Patricia Vos, financieel adviseur;
Dinie Louwers, business controller sociaal domein; Marie-Lou Rosbergen, juridisch
adviseur; Kees Joosten, directeur.

Extern:
Regie- en stuurgroep sociaal domein ML-West

Bijlagen:

Raadsvoorstel
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