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Onderwerp

Kenmerk
Brief gemeente Leudal over verevening budget jeugdhulp

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 5 februari2O2O is een voorstel oververevening van het budget
jeugdhulp geagendeerd. Op 30 januari 2020 ontvingen wij van het college van de gemeente Leudal
bijgevoegd schrijvenl over dit onderwerp. Via deze brief informeren wij u hierover.

Dat het college van Leudal wil vasthouden aan de drie jaar geleden gemaakte afspraak was ons
bekend. Dit is uitgebreid besproken tijdens bestuurlijke overleggen met de portefeuillehouders van
de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert.
Voor Weert geven de veranderde financiële omstandigheden in het sociaal domein aanleiding om op
die afspraak terug te komen.

Met het alternatief dat wij voorstellen, geven wij nog steeds blijk van de waarde die wij hechten aan
de samenwerkingsrelatie in het sociaal domein en stabiliteit in de regio.
Met een bijdrage van € 1.328.000 over 20L7, € 121.000 over 2018 én de voorgestelde € 750.000
voor 2019 en2O2O, draagt Weeft in totaal€ 2.2 miljoen bij. Deze mate van solidariteit is in onze
ogen nog steeds ongekend en daarmee uniek in Nederland.

Het is de bevoegdheid van uw raad om de lopende afspraak voor verevening in de jaren 2Ol7 t/m
2019 te wijzigen. In de raadsveigadering van 5 februari2O2O wordt voorgesteld nog géén definitief
besluit te nemen. Dit om de samenwerkende gemeenten Leudal en Nederweert de gelegenheid te
geven hun zienswijze te geven. De brief van het college van Leudal nemen wij daarom vooralsnog
voor kennisgeving aan.
Dat laat onverlet dat wij uiteraard in zullen gaan op de uitnodiging voor een gesprek.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Frank van Beeck,
teamleider binnen de afdeling OCSW.

Met vriendelijke groet,
burge ders,

ü+.h fuMu
M.J.M Meertens G.J.W. Gabriëls

loco-burgemeesterretaris

1 Het college
Abusievelijk

van Leudal heeft besloten dat het desbetreffende voorstel en vervolgens besluit openbaar zijn.
is in de aanhef van de brief 'vertrouwelijk' niet weggehaald.
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Geacht college,

De gemeenten Midden-Limburg West (MLW) werken reeds jaren samen. De samenwerking in

het sociaal domein hebben we in 2016 vastgelegd in een convenant tussen de drie gemeenten.

De gemeenteraden van de gemeenten MLW hebben in december 2017 besloten tot een
vereveningsafspraak jeugdhulp voor de jaren 2A17,2018 en 2019. De belangrijkste
overweging daarvoor was het solidariteitsprincipe binnen de gemeenten:
"Ae sameiwerking heeft als doel de individuele kwetsbaarheid van de gemeenten bij de
uitvoering van belangrijke, complexe en risicodragende taken in het sociaal domein te
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, Financiëte verevening heeft als doel risicovermindering op
financiële tekorten."

Onlangs hebben wij vernomen dat u voornemens bent uw gemeenteraad voor te stellen de
gemaãkte vereveningsafspraak voor het jaar 2019 niet conform de gemaakle afspraken na te

[omen. U geeft Oaarbil aan dat gemeenten vanaf 2019 grotendeels géén geoormerkte
budgetten meer ontvangen voor Wmo en Jeugdhulp. En dat deze wijziging, maar ook uw lokale

veránderde financiêle verhoudingen in het sociale domein, aanleiding zijn om de
vereveningsafspraken opnieuw tegen het licht te houden. U wilt voor 2019 niet meer verevenen
conform dè gemaakte afspraak, maar u wilt voor 2019 en 2020 middelen beschikbaar stellen
voor innovatie en transformatie binnen het sociale domein in MLW'

Wij hebben in meerdere overleggen (o.a. stuurgroep26 november 2019 en regiegroep 4

deðember 2019) reeds aan u kenbaar gemaakt dat wij hier niet in mee kunnen gaan. Wij willen
uw college dan ook meegeven dat wij teleurgesteld zijn over het feit dat u met terugwerkende
kracht de gemaakte vereveningsafspraak over 2019 niet wilt nakomen.

Ook al ontvangen de gemeenten grotendeels geen geoormerkte budgetten meer voor Wmo en

Jeugdhulp, deze middelen zijn wél nog te herleiden. Wij begrijpen dat toekomstige
vereveningsafspraken Jeugdhulp door de stijgende uitgaven in het sociaal domein onder druk
komen te staan. In de nieuwe afspraken voar 2A20 en volgende jaren zal hier aandacht aan
gegeven moeten worden.
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Wij hebben onze bedrijfsvoering in het sociaal domein inger¡cht op bas¡s van de afspraken zoals
wij die in MLW hebben gemaakt. Dit houdt in dat wij voor 2019 vertrouwd en gerekend hebben
op de ontvangst van de middelen op grond van de gemaakte vereveningsafspraken. Wanneer
wij deze middelen niet ontvangen, hebben we een groot probleem in de dekking van ons tekort
Jeugdhulp waarop wij niet tijdig hebben kunnen anticiperen.

Wij zijn er steeds vanuit gegaan dat gemaakte afspraken binnen ons samenwerkingsverband
MLW nagekomen worden en niet met terugwerkende kracht worden herzien. Dit is namelijk wat
we dachten van elkaar te verwachten ¡n een samenwerkingsrelatie die bekrachtigd is met een
convenant en een vereveningsafspraak waa¡toe de drie gemeenteraden hebben besloten.

Met uw besluit brengt u ons college in een uiterst moeilijke positie ten opzichte van onze
bedrijfsvoering, onze politieke verantwoording en vooral onze samenwerkingsrelatie op het
gebied van het sociaal domein ¡n ons samenwerkingsverband MLW.

Omdat ons college zeer hecht aan onze samenwerkingsrelatie in MLW, zouden wij het op prijs
stellen als uw college hierover met ons het gesprek aangaat. Waarbij wij de intentie en het
vertrouwen hebben dat wij samen tot afspraken komen voor 2019 en volgende jaren die recht
doen aan ons gezamenlijk én ieders gemeentel¡jk belang.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEy)¡r-)

secretaris, / oe eurfm "d,-É

Wnrucassen 
(ls.) 6.H. schmalschläger

Kopie aan
Het college van de gemeente Nederweert



B&W advies

Op¡tallar

Lêldinggavandc

Portcfeuillcboudcr

Join-nummcr

Onderwcrp

Te ¡emon bo¡luit

Datum ln B&l,t

Gemeente leUdal

Geheim
C.M.H. Timmermans
Samenleving

De heer M. Janssen (wethouder)

BenW\1387

Verevenin gsafspraak Jeu gdhulp Mi dden- Limburg West
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1 I Onderwerp

Vereveningsafspraak Jeugdhulp Midden-Limburg West

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

De gemeenten Midden-Limburg West (MLW) werken reeds jaren samen. De samenwerking in het sociaal
domein hebben we ¡n 2016 vastgelegd in een convenant tussen de drie gemeenten.

De gemeenteraden van de gemeenten MLW hebben in december 2017 besloten tot een
vereveningsafspraak jeugdhulp voor de jaren 2O77,2018 en 2019. De belangrijkste overweging daarvoor
was het solidariteitsprincipe binnen de gemeenten.

Onlangs hebben wij vernomen dat het college van de gemeente Weert zijn gemeenteraad op 5 februari
2020 voorstelt de gemaakte vereveningsafspraak voor het jaar 2019 niel conform de gemaakle afspraken
na te komen.

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en)
. Programma6-Jeugdhulp

Het college wordt voorgesteld om het college van de gemeente Weert in kennis te stellen van ons
standpunt inzake de vereveningsafspraak Jeugdhulp conform bijgevoegde brief.

4, Argumenten

Onlangs hebben wij vernomen dat het college van de gemeente Weert zijn gemeenteraad op 5 februari
2020 voorstelt de gemaakle vereveningsafspraak voor het jaar 2019 niet conform de gemaôkte afspraken
na te komen. Het college van de gemeente Weert vraagt aan de gemeenteraad op 5 februari 2A2Q hierover
een voorgenomen besluil te nemen. De gemeenten Leudal en Nederweert worden in de gelegenheid
gesteld hierop te reageren en vervolgens wordt de gemeenteraad van Weert op 3 juni 2020 verzocht
hierover een definitief besluit te nemen.

De lokale veranderende financiële verhoudingen in het sociaal domein zijn aanleiding voor de gemeente
Weert om de gemaakte vereveningsafspraak niet c.q. anders uit voeren. Zij willen voor 2019 niet meer
verevenen conform de gemaakte afspraak, maar willen voor 2019 en 2020 middelen beschikbaar stellen
voor innovatie en transformatie binnen het sociale domein in MLW. De gemeente Nederweert overweegt
om voor hetzelfde doel middelen beschikbaar te stellen,

Uw college wordt geadviseerd om het college van de gemeente Weert conform bijgevoegde brief in kennis
te stellen van ons standpunt inzake de vereveningsafspraak Jeugdhulp en hun uit te nodigen voor een
gesprek hierover.
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5. Risico's

Het financiële risico is dat we over 2019 geen middelen uit de vereven¡ng ontvangen

Op het gebied van Jeugdhulp is de gemeente Weert de enige gemeente met een overschot. De gemeente
Leudal en Nederweert hebben allebei een tekort. Op grond van de vereveningsafspraak heeft Leudal in
2017 een bedrag van € 1.308.875 en in 2018 een bedrag van € 113.493 ontvangen van de gemeente
Weert.

De gemeente Weert heeft in 2019 een overschot van € L?94.358, Leudal een tekort van € 4.187.934 en
Nederweert een tekort van € 1.031.538 (bron 3de kwartaalrapportage Jeugdhulp). Conform de bestaande
vereveningsafspraak wordt het bedrag van de verevening bepaald na aftrek van het Wmo-
begeleidingsresultaat. Daarom is het op d¡t moment nog onduidelijk wat het te ontvangen bedrag voor
Leudal uit de bestaande vereveningsafspraak zal zijn.

6. Motivering geheim I kabinet

6.2. Motivering vertrouwelijkheid
Het is niet wenselijk om bijgevoegde brief in de openbaarheid te brengen. In feite wordt geageerd tegen
een gemeente waarmee we op gebied van sociaal domein samenwerken.
Geheimhouding kan worden opgelegd met verwijzing naar art. 25, lid 2en 4e lid Gemeentewet juncto
artikel 10, lid 2 aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur. Het belang dat is gediend met
openbaarmaking van de inhoud van de brief weegt niet op tegen de mogelijke imagoschade die
geadresseerde kan leiden ten gevolge van het openbaar worden van de inhoud van de brief.

7. Juridisch kader

De vereveningsafspraken hebben betrekking op de periode 20L7-2OL9. De eerste tweejaren zijn deze
afspraken nagekomen. Het college zou er in alle redelijkheid dan ook van uit mogen gaan dat ook het
derde jaar deze afspraken worden nagekomen. Aan de vereveningsafspraken ligt echter geen
overeenkomst ten grondslag. Daarmee is er geen juridische grondslag aanwezig om nakoming van de
gemaakte afspraken af te dwingen. Nakoming van de afspraken dient plaats te hebben op basis van
vrijwilligheid als gevolg van hiervoor genoemde solidariteit.

8. Financiële samenvatt¡ng

De financiële verwerking van de afgesproken verevening 2017-2019 ijlt l jaar na. De verevening 2019
vindt plaats en wordt verantwoord in 202A, Bij de opstelling van de Begroting 202A-2023 was in eerste
instantie een structureel bedrag opgenomen van € 500.000 voor de te ontvangen verevening. Tijdens de
opstelling van de Begroting 2A20-2Q23 werd duidelijk dat de verevening over 2018 in 2019 nog maar
€ 113.493 bedroeg terwijl in 2018 ruim € 1,3 miljoen over 2017 is ontvangen. Doordat vooraf niet valt in
te schatten wat de verevening zal bedragen en dat de afspraken maar tot en met 2019 lopen is bij de
opslelling van de Begroting 2020-2023 besloten om financieel gezien geen rekening te houden met een
vereveningsbijdrage vanuit Weert. Aangezien de gemaakte afspraken tot en met 2019 gelden, is wel
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steeds de verwachting geweest dat in 2020 nog een bedrag vanuit Weert ontvangen zou worden inzake de
verevening 2019,

9, Bijlagen

Brlêf äan het college van de g€meente Weert.
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B&W besluit

Besluit betreffende voorstel BenW - 13Bz

Onderwerp: Vereveningsafspraak Jeugdhulp Midden-Límburg West

Steller: Timmermans, Chantal

B&W-vergadering: 21 januari 2020

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:
Het college van de gemeente Weert in kennis stellen van ons standpunt inzake de
vereveningsafspraak Jeugdhulp MLW conform biJgevoegde brief.

Collegebesluit:
Conform advies met aanvulling.
Het college mandateert portefeuillehouder Janssen de uitgaande bríef aan te passen (m.n
verwijzing naar eerdere gesprekken en weerlegging argumenten gemeente weert).
Voorstel en brief zijn openbaar.

Aanmaakdatum document: 3A-1-202A H: 57


