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Subsidie Crisisdienst Jeugd

Voorstel

Een subsidie aan Crisisdienst Jeugd (CdJ) van Bureau Jeugdzorg (BJZ) Limburg voor 1 juli
tot en met 31 december 2019 conform bijgaande conceptbeschikking te verlenen.

Inleiding

Voor de CdJ geldt dat er door gemeenten in Midden-Limburg alleen subsidie is verleend
voor de periode l januari tot en met 30 juni 2019. Reden hiervoor was een aantal
voorziene ontwikkelingen vanaf juli 2019, waaryan de financiële impact destijds nog
onvoldoende helder was.

Gemeenten hebben ervoor gekozen, in afstemming met BJZ, om de subsidie voor de Cdl
voor de periode l juli - 31 december 2019 separaat te behandelen, zodra deze financiële
impact duidelijk was.

Beoogd effect/doel

Het bekostigen van de crisisinterventietaak vanuit de gemeenten Midden-Limburg door
Bureau Jeugdzorg in de periode l juli 2019 tot en met 31 december2OIg.
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Argumenten

1.7 Er zijn verandenngen met betrekking tot de uitvoerirtg en bekostlglng van de dlenst

Om de crisisinterventietaak te kunnen uitvoeren, kent de CdJ een bereikbaarheidsdienst.

De CdJ voerde deze activiteit tot en met 2018 uit voor alle gemeenten in Limburg. Eind

december 2018 werd duidelijk da|.BJZ geen crisisdienst meer zalverzorgen in Zuid-

Limburg.

De bereikbaarheidsdienst welke voorheen bekostigd werd door vier jeugdzorgregio's dient

nu door drie jeugdzorgregio's (Noord-Limburg, Midden-Limburg West en Midden-Limburg

Oost) bekostigd te worden. Het vertrek van Zuid-Limburg uit de CdJ zorgt voor een grote

kostenstijging voor de overige drie jeugdzorgregio's per 1 juli 2019.

1.2 Beperken van de financiële gevolgen voor de regio's in Noord- en Midden-Limburg is

besproken

Om de kosten voor de regio's in Noord- en Midden-Limburg te beperken zijn 2

oplossin gsrichtingen onderzocht:
1. Zoeken naar andere (goedkopere) aanbieders van een crisisdienst.

Gelet op de korte termijn is dit voor 2019 en zeer waarschijnlijk 2020 geen

haalbare optie.
2. Zoeken naar mogelijke besparingen binnen de huidige crisisdienst.

Het wegvallen van de werkzaamheden voor Zuid-Limburg, levert door

noodza kel ij k e 24 /7 -bereikbaarhe id n iet a utomatisch ee n even red ige

kostenbesparing voor NML op. Medewerkers van de CdJ zullen bereikbaar moeten

zijn, ook al is de verwachting dat zij het binnen deze bereikbaarheid minder druk
zullen krijgen.

Gemeenten in NML hebben in de eerste helft van 2019 de volgende acties ingezet:

- Ambtelijk en bestuurlijk overleg met Zuid-Limburg.

Onderzocht is of Zuid-Limburg zonder consequenties de samenwerking kon

opzeggen. Er lagen geen expliciete onderlinge afspraken hieromtrent vast, het

verhalen van (frictie)kosten bleek niet aan de orde. Zuid-Limburg heeft

aangegeven in de toekomst eerder te communiceren.
- Intensief overleo met BJZ over kostenbesoarinqen.

De centrale vraag in dit overleg was óf en hoe BJZin staat was om besparingen op

kosten (of verhogingen van inkomsten) te realiseren.

1.3 Mogelijke kostenbesparingen CdJ ziin onderzocht

Het overleg met BJZ heeft nagenoeg niet geleid tot resultaten met betrekking tot
kostenbesparingen. BJZ erkent de urgentie van het realiseren van de kostenbesparing,

maar geeft aan dat op deze korte termijn weinig mogelijk is. Zowel ambtelijk als

bestuurlijk vindt nader overleg plaats tussen de regio's Noord- en Midden-Limburg en BJZ

om de urgentie van dit vraagstuk voor de toekomst te benadrukken,

1.4 Plan van aanpak
Recentelijk heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met Noord-Limburg over de vraag hoe

verderte gaan. De regio's Noord- en Midden-Limburg kiezen vooréén gezamenlijke koers,

Pagi na 2



Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg adviseren ambtelijk om de subsidieaanvraag
van l juli tot en met 31 december 2019 te honoreren en gelet op de korte termijn ook
voor 2020 in te steken op het continueren van de Crisisdienst Jeugd van BJZ. Gesprekken
over mogelijke besparingen voor 2020 worden gecontinueerd.

1.5 Vooruitblik subsidie 2020 en verder
BJZ heeft een pro forma subsidieaanvraag voor 2020 ingediend. De aanvraag 2020 is in
behandeling genomen en wordt voor het einde van het jaar ter afhandeling aan uw college
voorgelegd.

In dat voorstel zal mogelijk ook een andere verdeelsleutel van kosten worden afgewogen.
Daarnaast wordt ook gekeken naar welke afspraken met Noord-Limburg gemaakt moeten
worden over de koers die richting de CdJ wordt uitgezet.
Tot slot wordt onderzoek gestart naar alternatieven voor de situatie vanaf 2021.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Op korte termijn is er geen alternatief voorhanden
Aangezien de gemeente een wettelijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van een
verantwoorde toeleiding tot jeugdhulp en de tweede helft van 2019 al aangevangen is,
kan vanuit juridische optiek worden ingestemd met verlening van de subsidie voor de
tweede helft van 2019 conform aanvraag.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen

Voor de CdJ voor de periode l juli -31 december 2019 verzoektBJZ een bedrag van
€262. I82 voor Midden-Lim burg.
Op basis van de verdeelsleutel 'macrobudget Jeugdhulp 2018'ziet de verdeling er over de
gemeenten in Midden-Limburg er als volgt uit:

De hogere kosten (hogerdan waarmee rekening is gehouden in de exploitatieopzet 2019
van jeugd) kunnen binnen de beschikbare middelen voor jeugd opgevangen worden (er is

een post voor onvoorziene uitgaven in 2019).

Gemceç!e Gevraagde subsidie Þcr g€mecntG
Echt-Susteren c 34.867
Leudal € 37.492
Maasgouw € 23.297
Nederweert € 14.229
Roerdalen € 20.768
Roermond € 79.5t4
Weert € 52.074
Totaal € 262.782
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Overleg gevoerd met

Intern:

Gonnie Poell (strategisch beleidsadviseur)
M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)
P. Vos (financieel beleidsadviseur)
J, Verheesen (contractbeheer)

Extern:
E. Bouten (Roermond Beleidsteam Midden Limburg)

Bijlagen:

Bijlage 1: Concept beschikking BJZ subsidie juli-december 2019
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