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Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 21 januari 2019

Betreft: Algemene inhoudelijke en financiële kaders 2020
Bijlage: nvt
Kenmerk: BK/SK/2019-01

Geachte raad,

Voor u ligt de kaderbrief Regio Hart van Brabant 2020. Ditmaal en voortaan, op verzoek van 
meerdere regiogemeenten, voor 1 februari.

Via deze brief lichten wij u, in aanloop naar de ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar, de 
algemene en financiële kaders voor de begroting van Regio Hart van Brabant 2020. Een en ander 
zoals bedoeld in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Zoals te doen 
gebruikelijk geven we daarbij een indicatie van zowel de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan 
Regio Hart van Brabant, als de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant.

We besteden in deze brief achtereenvolgens aandacht aan: 
de totstandkoming van de inhoudelijke kaders;
de te verwachten gevolgen voor de financiële bijdrage aan Regio Hart van Brabant (exclusief 
Jeugdhulp) en Midpoint Brabant;
de financiële kaders Jeugdhulp (vanwege de bijzondere positie die de uitvoering ervan in 
onze gemeenschappelijke regeling heeft).

Inhoudelijke kaders: via nieuwe strategische meerjarenagenda
Regio Hart van Brabant werkt vanuit een strategische meerjarenagenda (SMA). Momenteel is de 
nieuwe strategische meerjarenagenda 2019-2023 in voorbereiding, zodat de raden circa één jaar na 
aanvang van de huidige raadsperiode de regionale koers voor de komende jaren met elkaar kunnen 
bespreken. Ons bestuur heeft besloten daartoe in het voorjaar een Verenigde Vergadering uit te 
schrijven. Via die vergadering en de strategische meerjarenagenda geeft u gezamenlijk richting aan 
onze samenwerking binnen Hart van Brabant, die vervolgens door de colleges binnen de 
gemeenschappelijke regeling tot uit voer wordt gebracht. Onder andere door het doorvertalen van 
de strategische kaders naar een concreet uitvoeringsprogramma met ontwerpbegroting voor 2020.
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Financiële bijdragen aan Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant
De gemeentelijke bijdrage aan Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant wordt inhoudelijk en in 
detail gemotiveerd in de begroting van beide organisaties, die jaarlijks in ontwerpvorm aan u wordt 
voorgelegd voor het verkrijgen van zienswijzen. Voor 2019 is deze bijdrage (exclusief Jeugdhulp) 4,17 
Euro per inwoner per samenwerkingsverband. De gemeente Heusden draagt niet per inwoner maar 
lumpsum bij: in 2019 een totaal van 104.199 Euro per samenwerkingsverband.
Vooralsnog gaan we voor 2020 uit van een gelijkblijvend uitgavenniveau en derhalve een 
gelijkblijvende bijdrage, die enkel wordt geïndexeerd (met de CPB-index Prijs Bruto Binnenlands 
Product). Dit kan evenwel later wijzigen afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die worden gemaakt 
in het traject tot vaststelling van de nieuwe strategische meerjarenagenda. 1

Financiële kaders jeugdhulp
De Regionale Koers Jeugd(hulp) "Samen met de Jeugd" is in december 2017 vastgesteld. Deze Koers 
is destijds vastgesteld voor de komende jaren. Wij stellen dan ook voor om de financiële kaders 
2020, zoveel als mogelijk, aan te sluiten op de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Regionale Koers 
Jeugd(hulp). Echter per 2019 is de Integratie-Uitkering Sociaal Domein opgegaan in de Algemene 
Uitkering. Dat is de reden dat vanaf 2020 de bijdrage per gemeente niet meer kan worden gebaseerd 
op de Integratie-Uitkering Jeugd.

Voor 2020 wordt de volgende methodiek gehanteerd om te komen tot de financiële kaders Jeugd:
1. Raming van de zorgkosten, voortkomend uit Zorg In Natura (ZIN), persoonsgebonden budget 

(PGB) en maatwerk, te baseren op:
realistische zorgkosten per gemeente;
inschatting van zorgkosten door het gemiddelde over de laatste 2 jaar te nemen, waarin het 
laatste jaar zwaarder (60 %) wordt meegewogen;
(jaarlijkse) herijking en indexering van de zorgkosten.

2. Raming van kosten die niet direct gerelateerd zijn aan levering van zorg (regionale 
innovatiekosten, regionale uitvoeringskosten en risico-verevening) te baseren op:

een vast bedrag, conform de laatst vastgestelde begroting;
de regionale uitvoeringskosten worden (jaarlijks) geïndexeerd;
vooralsnog worden de kosten welke niet direct gerelateerd zijn aan levering van zorg
verdeeld op basis van het rijksbudget jeugdhulp 2019.

3. De solidariteit te handhaven en deze betrekking te laten hebben op alle uitgaven die we maken 
voor zorgkosten.

1 Eventuele begrotingswijzigingen 2019 moeten ter goedkeuring aan de Provincie worden voorgelegd.
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Proces
In het kader van zorgvuldige voorbereiding van de ontwerpbegroting met portefeuillehouders, sturen 
wij u de ontwerpbegroting medio mei, volgend op de Hart van Brabantdag van 9 mei 2019, voor 
zienswijzen toe. De begroting dient binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk 1 augustus 
voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar, bij Gedeputeerde Staten ingediend te worden.

In de ontwerpbegroting treft u een verdere uitwerking aan van wat Regio Hart van Brabant in 2020 
gaat realiseren en wat daarvoor nodig is aan inzet en middelen. In de begroting van Midpoint 
Brabant, die u op hetzelfde moment ontvangt treft u de onderbouwing aan voor de hoogte van de 
gemeentelijke bijdrage aan deze stichting.

Tot besluit
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en hebben vertrouwen in het brede draagvlak dat 
voor de regionale samenwerking bestaat. Mocht u prijs stellen op verdere toelichting dan kunnen de 
voorzitter en programmadirecteur van Regio Hart van Brabant dit, in afstemming met uw college, 
lokaal voor u verzorgen. Ook het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant is op verzoek graag 
bereid om langs te komen voor een gesprek over onze regionale samenwerking.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant

S.P.F. Kapitein
Programmadirecteur Regio Hart van Brabant


