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Onderwerp

Verevening budget jeugdhulp

Voorstel

1. Kennis te nemen van het gespreksverslag van het bestuurlijk overleg met de
gemeenten Nederweert en Leudal van 21 februari 2020.

2. De raad voor te stellen het voorgenomen besluit van 5 februari 2O2O op
onderdelen aan te passen, conform het bijgevoegde raadsvoorstel.

3. Uw beluit en het bijgevoegde persbericht namens de drie gemeenten in Midden-
Limburg West op 18 maart 2020 openbaar te maken.

Inleiding

Op 5 februari 2O2O heeft de gemeenteraad van Weert een voorgenomen besluit genomen
met betrekking tot verevening van het budget jeugdhulp.
De gemeenten Leudal en Nederweert zijn gevraagd vóór 25 maart 2020 hun zienswijze
daarop te geven.
Het college van de gemeente Leudal heeft u vooruitlopend daarop via een brief
uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek, waar ook de gemeente Nederweert aan heeft
deelgenomen, heeft op 21 februarijl. plaatsgevonden.

Beoogd effect/doel

Overeenstemming bereiken met de gemeenten Nederweert en Leudal over gewijzigde
afspraken met betrekk¡ng tot verevening van het budget jeugdhulp.

Argumenten

1.1 Tijdens het overleg van 21 februari 2020 is een compromis gesloten.
Weert is bereid 250.000,- over te maken aan Leudal als financiële verevening over het
jaar 2019. Weert stelt niet 750.000,- maar 500.000,- beschikbaar voor innovatie in het
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sociaal domein in de reqio Midden-Limburg West. Nederweeft overweegt vanaf 2021
eveneens met een nog nader te bepalen bedrag bij te dragen aan innovatie'
Deze uitkomst van het bestuurlijk overleg doet recht aan alle partijen. De wens van Weert
om te lnvesteren in een verdere ontwikkeling van goede en betaalbare jeugdzorg in de
regio Midden-Limburg West blijft overeind.
Dit compromis is gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de drie colleges en de
gemeenteraad van Weert.

2.1 De gemeenteraad van Weert neemt op 3 juni 2020 een definitief besluit.
De raad heeft op 5 februari 2020 een voorgenomen besluit genomen. Het oorspronkelijke
voorstel is aangepast conform het voornoemde compromis. Het aangepaste voorstel wordt
voorgelegd aan de raad op 3 juni 2020.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgcn

Ten opzichte van het voorgenomen besluit van de raad zijn er per saldo geen financiële
gevolgen. In beide gevallen wordt in totaal 750.000,- onttrokken aan de reserve sociaal
domein.

Duurzaamheid

Dit voorstel draagt bij aan duurzame samenwerking en investeringen in het sociale domein
in Midden-Limburg West.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/ partici patie

Zie persbericht.

Overleg gevoerd met

Intern

G. Poell (OCSW) en P. Vos (Financiën)

Extern

Gemeenten Nederweeft en Leudal

Bijlagen:

Raadsvoorstel
Persberichta

Pagina 2


