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Samenvatting
Naar aanleiding van de decentralisatie van de jeugdhulp per 1 januari 2015 is er in de regio
Noordoost-Brabant een samenwerking afgesproken voor de inkoop van jeugdhulp. Deze
afspraken zijn vastgelegd in een centrumregeling, met de gemeente ’s-Hertogenbosch als
centrumgemeente. In januari 2016 heeft er een uitgebreide evaluatie plaats gevonden van zowel
deze centrumregeling als de centrumregeling Wmo. De huidige regeling eindigt per 31 december
2018. Voorgesteld wordt om de centrumregeling voor jeugdhulp met één jaar te verlengen, zodat
zowel de centrumregeling voor Wmo als de centrumregeling voor Jeugdhulp op 31 december
2019 aflopen. Op die manier worden mogelijke evaluatie- en uitstapmomenten van de regelingen
op elkaar afgestemd. In het eerste kwartaal van 2018 zullen beide regelingen opnieuw
geëvalueerd worden.
Voorgesteld besluit :
Toestemming te verlenen voor het verlengen van de “Centrumregeling Jeugdhulp NoordoostBrabant 2015” met een periode van één jaar, waardoor deze geldt tot 2020.
Inleiding/probleemstelling:
Naar aanleiding van de decentralisatie van de jeugdhulp per 1 januari 2015 is er in de regio
Noordoost-Brabant een samenwerking afgesproken voor de inkoop van jeugdhulp. Deze
afspraken met de regio zijn vastgelegd in een centrumregeling voor de duur van vier jaar (van
2015 tot en met 2018). De gemeente ‘s-Hertogenbosch vervult voor deze regeling de rol van
centrumgemeente. In januari 2016 heeft er een uitgebreide evaluatie plaats gevonden van zowel
deze centrumregeling als de centrumregeling Wmo. De huidige regeling eindigt per 31 december
2018. Voorgesteld wordt om de centrumregeling voor jeugdhulp met één jaar te verlengen, zodat
zowel de centrumregeling voor Wmo als de centrumregeling voor Jeugdhulp op 31 december
2019 aflopen. Op die manier worden mogelijke evaluatie- en uitstapmomenten van de regelingen
op elkaar afgestemd. In het eerste kwartaal van 2018 zullen beide regelingen opnieuw
geëvalueerd worden.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Begin maart 2016 heeft uw raad een memo ontvangen met als onderwerp: “Evaluatie
centrumregelingen Jeugd en Wmo en toekomstige inkoop”. De drie evaluatierapporten waren als
bijlage bij deze memo gevoegd. Uit de evaluatierapporten bleek dat de evaluatie van de
‘Centrumregeling Inkoop Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2015’ geen aanleiding geeft tot wijziging
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van de schaal van de inkoop of de centrumregeling zelf. Wel zijn er verbeterpunten benoemd die
in regionaal verband worden opgepakt.
Beoogd resultaat:
Het doel van de samenwerking via de Centrumregeling Jeugdhulp is de jeugdhulp efficiënt en
effectief in te richten. Gemeenten hebben er belang bij om de aansturing van zorginstellingen
gezamenlijk te doen, zodat deze te maken hebben met één beleid en één pakket aan
voorwaarden en werkafspraken. Dit vermindert de kosten waardoor er meer geld beschikbaar is
voor de jeugdhulp.
Argumenten:
Zowel de schaal van inkoop (18 gemeenten) als de regeling (Centrumregeling Inkoop Jeugdhulp)
bevallen goed. De evaluatie geeft in dit stadium geen aanleiding tot wijziging van de schaal van
inkoop of van de regelingen. Wel zijn er verbeterpunten benoemd waaraan het komend jaar in
regionaal verband gewerkt zal worden. De meeste verbeterpunten die genoemd zijn, hebben te
maken met de periode van samenwerking. In 2015 hebben we ons vooral gericht op de transitie;
het inregelen. Vanaf nu kunnen we ons ook richten op de benodigde nieuwe werkwijzen, de
transformatie. Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen maken van lokaal maatwerk en bieden van
integrale hulp voor inwoners, het door ontwikkelen van de bekostigingssystematiek, het
aanscherpen van de samenwerkingsrelatie met aanbieders en de innovatie en kanteling.
Focus op transformatie
Bestuurlijk is het standpunt uitgesproken dat de focus op dit moment vooral op de inwoners en de
noodzakelijke transformatie dient te liggen, in plaats van zich (weer) op structuur en regeling van
de inkoop te richten. Het is daarvoor van belang dat we de schaal van de huidige
inkoopregelingen enkele jaren handhaven zodat het partnership met de aanbieders meer inhoud
kan krijgen. We willen met hen werken aan een meer integraal aanbod voor inwoners op thema’s
als zorg en opvang moeder-kind bij jeugdproblematiek, de overgang van jongeren in jeugdhulp
naar volwassenheid als ze 18 worden, jongeren met een beperking en werk, arbeidsmatige
dagbesteding en samenwerking bij complexe casuïstiek. En aan meer integraliteit met Wet
Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Wet Publieke Gezondheid, Passend Onderwijs.
Gelijk trekken van duur en evaluatiemoment van de regelingen
Het is van belang om duur en mogelijke evaluatie- en uitstapmomenten van de regelingen op
elkaar af te stemmen, zodat deze in de toekomst zo nodig gelijktijdig kunnen worden herzien. De
colleges willen de drie inkoopregelingen in de regio Noordoost-Brabant (twee regelingen voor
Wmo en één voor Jeugdhulp) daarom in het eerste kwartaal van 2018 opnieuw gezamenlijk
evalueren. Over twee jaar zou alsnog kunnen blijken dat de gezamenlijke inkoopdoelen,
waaronder de transformatiedoelen, beter gerealiseerd kunnen worden wanneer de inkoopschaal
en/of -voorwaarden veranderd worden. Bijvoorbeeld door (delen van) de Jeugdhulp op een
andere schaal in te kopen of door bij grote regionale aanbieders meer op elkaar afgestemde
overeenkomsten aan te gaan.
Op dit moment ligt er tevens een voorstel bij uw raad voor om de “Centrumregeling Wmo Brabant
Noordoost-Oost 2017” aan te gaan voor een periode van drie jaar. Deze loopt hiermee dus tot
begin 2020. De huidige “Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2015” loopt tot begin
2019. Omdat we de duur van beide regelingen op elkaar af willen stemmen en omdat de huidige
regeling naar tevredenheid verloopt, wordt nu dus voorgesteld om de centrumregeling jeugdhulp
met één jaar te verlengen.
Keuzemogelijkheden:
De verlenging van de centrumregeling is vooral het goed regelen van afspraken tussen
gemeenten onderling. Inwoners of zorgaanbieders zullen hier weinig van merken. Inmiddels
betreft het ruim 100 gecontracteerde Jeugdhulp-aanbieders, waarbij naast contractbeheer overleg
met aanbieders via de overlegtafels, monitoring, betalingen, factuurcontroles en de
accountantsverklaring door de Centrumgemeente wordt verzorgd. Het efficiencyvoordeel is niet
alleen voor de gemeentelijke organisaties groot, maar ook voor de aanbieders die niet met alle
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gemeenten aparte afspraken hoeven te maken en niet hun systemen voor elke gemeente apart
hoeven in te richten.
Financiële gevolgen en dekking:
De totale kosten voor de uitvoering van de inkoop door de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch
zijn jaarlijks € 1.385.000. Hiervan betaalt de gemeente Boekel jaarlijks € 25.957. Deze kosten zijn
reeds meerjarig in de begroting opgenomen.
Risico’s:
De gemeenten hebben de intentie om duurzaam samen te blijven werken bij de inkoop van
specialistische jeugdhulp. De centrumgemeente neemt de medewerkers voor de
inkooporganisatie in dienst. De financiële risico’s die daarmee gepaard gaan, worden door alle
gemeenten in de centrumregeling gedragen.
Binnen de centrumregeling zelf is flexibiliteit om bepaalde vormen van hulp op meer lokale schaal
in te zetten of in te kopen. Ondanks dit uitgangspunt kunnen zich omstandigheden voordoen
waardoor gemeenten uit de centrumregeling willen stappen. Die mogelijkheid is in de
centrumregeling opgenomen (artikel 17). Uitgangspunt hierbij is dat de uittredende gemeente de
kosten draagt die het rechtstreeks gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten
geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
In dit voorstel wordt voorgesteld om de centrumregeling met één jaar te verlengen tot 31
december 2019. Mochten de gemeenten besluiten om de centrumregeling per 1 januari 2020 niet
meer te verlengen, dan regelt de centrumgemeente de financiële gevolgen van de beëindiging in
een liquidatieplan. Het liquidatieplan behoeft de instemming van alle gemeenten.
Uitvoering en evaluatie:
Zowel de Centrumregeling Wmo als de Centrumregeling Jeugdhulp worden in het eerste kwartaal
van 2018 geëvalueerd.
Voorstel:
Toestemming te verlenen voor het verlengen van de “Centrumregeling Jeugdhulp NoordoostBrabant 2015” met een periode van één jaar, waardoor deze geldt tot 2020.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2015

Z/031467 AB/019194

