
 
 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 06 

 
Onderwerp 
Deelbegroting Jeugdhulp 2015 Hart van Brabant  

 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
7 oktober 2014  28 oktober 2014 Deelbegroting Jeugdhulp 2015 Hart van 

Brabant.  
 

 

    

Aan de gemeenteraad, 
 
 

0. Samenvatting 
In de Jeugdwet is bepaald dat gemeenten moeten samenwerken op onderdelen van de jeugdhulp. Bijvoorbeeld 
als het gaat om het gedwongen kader, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de gesloten jeugdzorg. De 
gemeenten in Midden-Brabant hebben afgesproken ook op onderdelen van intensieve vormen van vrijwillige 
jeugdhulp samen op te trekken. Bestuurlijke borging van deze samenwerking is georganiseerd in de (gewijzigde) 
gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. Verder is er een inkoop-en een uitvoeringsorganisatie ingericht 
voor de regionale taken. Voor u ligt een voorstel met betrekking tot de deelbegroting jeugdhulp 2015 Hart van 
Brabant en wordt ingegaan op de wijze van risicoreservering 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
In februari/maart 2014 hebben de negen gemeenteraden van Hart van Brabant het "Regionaal beleidskader 
jeugdhulp 2015 - 2017" vastgesteld. Hierin zijn de beleidsmatige uitgangspunten vastgelegd die worden 
gehanteerd bij de decentralisatie van de jeugdhulp in de regio Midden Brabant. Na de vaststelling van het 
beleidskader is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de implementatie per 1 januari 2015. In de 
notitie Uitwerking regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant zijn beslispunten opgenomen ten aanzien 
van de governance (aanpassing Gemeenschappelijke Regeling HvB), het budgettair kader, monitoring, het 
inkoopkader voor de bovenlokale jeugdhulptaken, de machtiging van de gastheergemeente Tilburg en het 
Advies– en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een aantal onderwerpen uit het regionaal 
beleidskader zijn uitvoeringstaken en zijn door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Ter 
besluitvorming wordt aan de gemeenteraad de deelbegroting jeugdhulp 2015 Hart van Brabant aangeboden.  
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2. Wat willen we bereiken? 
De uitwerking van de begroting is gebaseerd op de kaders die zijn vastgelegd met het Regionale Beleidskader 
Jeugdhulp Hart van Brabant. De gemeenteraden hebben hierover reeds besluiten genomen. Voor de volledigheid 
worden de relevante beslispunten hieronder nogmaals vernoemd.  
 
Beslispunt 17 
“Van het totale decentralisatiebudget dat in 2015 overkomt naar de gemeenten bestemmen we indicatief 11% 
voor innovatie (7%), risicoverzekering (2%) en gemeentelijke uitvoeringskosten (2%), en 89% voor de uitvoering 
van jeugdhulp. Dit laatste deel kan indicatief worden onderverdeeld in landelijk ingekochte voorzieningen 
(2,2%), lokaal in te kopen jeugdhulp (15%) en het gezamenlijke aanbod (71,8%). Op basis van de definitieve 
gegevens voor 2015 (via meicirculaire 2014) besluiten de gemeenten via hun respectievelijke 
begrotingsprocedures 2015 over de definitieve verdeling en budgetten, inclusief de afbakening van wat lokaal, 
en wat regionaal wordt ingekocht.” 
 
Beslispunt 19 
"Voor het regionaal voorzieningenaanbod kiezen de Hart van Brabant-gemeenten voor het combinatiemodel van 
verzekering en verrekening, omdat dit model het meest effectief bijdraagt aan de doelstellingen van de 
jeugdzorg." 
 
Beslispunt 21 
"De gemeenten hechten groot belang aan innovatie om de transformatie-opgave mogelijk te maken. Van het 
totale decentralisatiebudget worden middelen afgezonderd (indicatief 7%), die hiervoor zullen worden ingezet. 
Daarnaast verwachten de gemeenten van de aanbieders dat zij ook binnen hun regulier aanbod met eigen 
middelen transformeren. We zullen voorstellen ontwikkelen voor de wijze van inzet vanuit het innovatiebudget, 
waarbij we specifiek aandacht vestigen voor een optimale borging en effectiviteit van de ingezette middelen. 
Het eerste jaar na de transitie bestaat de veranderopgave vooral in de totstandkoming van de toegang per 
gemeente, zodat de inzet vanuit het innovatiebudget in 2015 met voorrang wordt gericht op deze lokale 
opgave." 
 
Budgettair kader  
Op basis van de meicirculaire 2014 en de verplichte eigen en ouderbijdrage Jeugdwet is een budgettair kader 
opgesteld voor de Regio Hart van Brabant. Dit kader geeft inzicht in de beschikbare budgetten per gemeenten. 
Bij de verdeling van de budgetten is onderscheid gemaakt in middelen voor landelijke, regionale en lokale inkoop 
van jeugdhulp. Ook zijn er middelen gereserveerd voor uitvoeringstaken (landelijk, regionaal, lokaal), de opvang 
van risico’s en voor innovatie. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting is dat eerst de lokale taken 
gedekt worden vanuit de integratie-uitkering onderdeel jeugd. Het restant van de integratie-uitkering Jeugd 
wordt als voorschot gestort als bijdrage in de regionale begroting;  Dit betekent voor de gemeente Goirle een 
bijdrage van €4.077.452,00. 
 
In het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant is afgesproken dat er een innovatiebudget 
afgezonderd wordt van de toegekende rijksmiddelen aan Midden Brabant van  
7%. Omdat de innovatie zowel lokaal als regionaal moet plaats vinden is besloten 50% van het regionale 
innovatiebudget toe te wijzen om lokale vernieuwingen (doorontwikkeling en innovatie van de frontlijn en het 
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lokale speelveld) mogelijk te maken. De overige 50% wordt regionaal ingezet voor de vernieuwing van de 
regionale (specialistische) jeugdhulp.  
 
Als een kind hulp met verblijf buiten het gezin krijgt, zijn ouders verplicht bij te dragen in de kosten. Gemeenten 
leggen de ouderbijdrage op, maar het CAK (Centraal Administratiekantoor) stelt de hoogte vast en int de 
bijdrage. De wettelijke verplichting is opgenomen in de Jeugdwet. De ouderbijdrage in de Jeugdwet komt voort 
uit het besparingsmotief: ouders van wie kinderen buiten het gezin worden verzorgd, hebben minder kosten voor 
die kinderen, waardoor de bijdrage gerechtvaardigd is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er sprake is van 
residentiële plaatsing. Voorstel is om de bedragen die de gemeente ontvangt vanuit de (verplichte) ouderbijdrage 
bij residentiële jeugdhulp beschikbaar te stellen ten behoeve van de regionale deelbegroting. 
 
Afspraken 2015 
Gaande weg wordt strak gemonitord hoe de realisatie verloopt. Indien blijkt dat het risico op de begroting > 
2% bedraagt zal voorgesteld worden om de risicoreserve binnen deze begroting op te hogen tot 
kostendekkendheid is bereikt. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gebruik en zonodig wordt het 
risicofonds ingezet. Solidariteit tussen gemeenten is nodig om schommelingen in het gebruik van (dure) 
voorzieningen op te kunnen vangen en om te voorkomen dat de begroting van een lopend jaar wordt 
overschreden. Voor 2015 is er afgesproken dat er solidariteit is voor zowel de regionale als lokale zorgkosten. 
In het kader van de solidariteit is gekozen voor een combinatiemodel van verzekering/verrekening, zoals 
verwoord in het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp.  
 
Afspraken voor 2016 en 2017 

A. We volgen de uitgangspunten vanuit het beleidskader 
B. Voor 2016 en 2017 hanteren we de systematiek van A+B bij het opstellen van de begroting:  
C. Voor 2016 en 2017 is er in principe alleen de risicoreserve van 2%. Deze is bedoeld om de tekorten 

van gemeenten op de regionale taken incidenteel af te dekken (dus niet voor lokale taken).  
D. Er wordt afgerekend naar werkelijk verbruik, na verrekening reserve;  
E. Conform het beleidskader wordt 2% gereserveerd voor risico. Iedere bestuurscommissievergadering 

wordt de bestuurscommissie geïnformeerd over de monitorresultaten en kunnen zij een voorstel tot 
verhogen van de risicoreserve binnen deze begroting voorbereiden en voorleggen aan de desbetreffende 
raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. 

Gemeenten binnen het Hart van Brabant dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het aankaarten van 
knelpunten bij het rijk daar waar het gaat om een onevenwichtige verdeling van de rijksmiddelen naar de 
individuele gemeente in relatie tot de zorguitgaven jeugd. Dit met de intentie dat wordt aangestuurd op een 
toereikend macrobudget en een evenwichtige verdeling naar gemeenten toe.    

 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Om de regionale inkoop en uitvoering van de jeugdhulp taken te kunnen realiseren, zal de gemeente Goirle een 
bijdrage van €4.077.452,00 beschikbaar stellen.  
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4. Wat mag het kosten? 
De kosten voor de organisatie, inkoop en uitvoering van de regionale jeugdhulptaken bedraagt  
€ 4.077.452,00.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
N.v.t.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Na instemming van alle raden van de gemeenten van Hart van Brabant wordt deze deelbegroting Jeugdhulp 
later samengevoegd met de begroting Regio Hart van Brabant 2015 (waarover u in uw vergadering van 9 
december a.s. nog separaat uw zienswijze kunt geven). In volgende jaargangen wordt de regiobegroting in zijn 
geheel in één document aan u gepresenteerd en voor zienswijzen voorgelegd. 
 
7. Fatale beslisdatum 
n.v.t.  
 
8. Voorstel 
1. In te stemmen met de deelbegroting 2015 Jeugdhulp Hart van Brabant, waarbij  

a.          kennis wordt genomen van het budgettair kader voor jeugdhulp;  
b.         ingestemd wordt met een bijdrage ter hoogte van € 4.077.452,00  uit de middelen van de 

integratie-uitkering ten behoeve van de regionale deelbegroting 2015 Jeugdhulp Hart van 
Brabant; 

c.         ingestemd wordt met de beschikbaarstelling van de (verplichte) ouderbijdrage bij residentiële 
jeugdhulp ten behoeve van de regionale deelbegroting; 

d.     ingestemd wordt met de uitgangspunten voor de begrotingsopbouw, zoals verwoord in de 
deelbegroting; 

e.        ingestemd wordt met het toewijzen van 50% van het innovatiebudget 2015 naar rato aan de 
deelnemende gemeenten ten behoeve van de doorontwikkeling en innovatie van de frontlijn en 
het lokale jeugdveld en bij het regionale uitvoeringsplan 2015 nadere spelregels vast te stellen 
voor de overige 50%. 

   
 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Michel Tromp, secretaries 
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-10-2014; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 07-10-2014; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. In te stemmen met de deelbegroting 2015 Jeugdhulp Hart van Brabant, waarbij  
a.          kennis wordt genomen van het budgettair kader voor jeugdhulp;  
b.         ingestemd wordt met een bijdrage ter hoogte van € 4.077.452,00  uit de middelen van de 

integratie-uitkering ten behoeve van de regionale deelbegroting 2015 Jeugdhulp Hart van 
Brabant; 

c.         ingestemd wordt met de beschikbaarstelling van de (verplichte) ouderbijdrage bij residentiële 
jeugdhulp ten behoeve van de regionale deelbegroting; 

d.     ingestemd wordt met de uitgangspunten voor de begrotingsopbouw, zoals verwoord in de 
deelbegroting; 

e.        ingestemd wordt met het toewijzen van 50% van het innovatiebudget 2015 naar rato aan de 
deelnemende gemeenten ten behoeve van de doorontwikkeling en innovatie van de frontlijn en 
het lokale jeugdveld en bij het regionale uitvoeringsplan 2015 nadere spelregels vast te stellen 
voor de overige 50%. 

 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 28-10-2014. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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