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Aanleiding
In de loop van 2016 is geconstateerd dat er een aantal knelpunten is bij het inkopen van de
jeugdhulp en dat de transformatie nog onvoldoende op gang is gekomen. Samen met
bestuurders en zorgaanbieders is onderzocht wat de meest dringende knelpunten zijn en wat
er gedaan moet worden om deze op te lossen. Daarnaast is onderzocht hoe de transformatie
verder vormgegeven kan worden. Geconcludeerd is dat de benodigde aanpassingen niet
gedaan kunnen worden binnen de bestaande financiële kaders voor de inkoop van de
jeugdhulp. Middels dit voorstel wordt u gevraagd om extra financiële middelen vrij te maken
om deze knelpunten op te kunnen lossen.
Nadere toelichting
Inleiding
In 2015 en 2016 zijn de gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant (NOB) geconfronteerd
met een hogere inzet van specialistische jeugdhulp dan verwacht en daarmee met een
hogere uitgave van jaarlijks ruim € 6 mln. Jeugdhulpaanbieders en gemeenten realiseren
zich dat als er geen maatregelen worden genomen, we jaarlijks knelpunten moeten blijven
repareren en niet de daadwerkelijke knelpunten in het jeugdhulpstelsel aanpakken. Risico is
bovendien dat de overschrijding van het budget in de loop der jaren nog verder toeneemt.
Deze ontwikkeling staat haaks op de ambitie van de gemeenten in de regio: vragen op het
gebied van opvoeden en opgroeien zo snel en zo licht mogelijk oppakken, zo dicht mogelijk
bij huis, vermindering van inzet specialistische jeugdhulp en adequate specialistische zorg
voor de meest complexe jeugdigen en hun gezinnen.
Om een nieuw zorglandschap te realiseren, is het nodig dat aanbieders en gemeenten
werken aan de opbouw van dit landschap terwijl de huidige winkel open blijft. Dit vraagt om
een financiële impuls om opbouw en ombouw te realiseren, voordat afbouw kan
plaatsvinden.
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio onderkennen dat zij vaart moeten maken
met de transformatie en aan de slag moeten met een aantal urgente transformatieopgaven.
Het gaat daarbij om “opbouw, ombouw en afbouw” van vormen van specialistische
jeugdhulp. In de nieuwsbrief Sociaal Domein 4e kwartaal 2016 en tijdens de
informatiebijeenkomsten op 14 en 21 maart, bent u al geïnformeerd over deze
“ombouwoperatie” en de noodzaak voor een eenmalige financiële impuls.
Jeugdhulpaanbieders en gemeenten hebben de afgelopen maanden in nauwe samenwerking
hard gewerkt om de door de bestuurders geïdentificeerde transformatieopgaven uit te
werken tot concrete plannen.
Ook is er een beter beeld ontstaan van de huidige knelpunten in de contractering, en wat
nodig is om de ramingen beter aan te sluiten op de cijfers van het feitelijke gebruik van
jeugdhulp vanuit alle disciplines van de afgelopen jaren.
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Bijgaand plan van aanpak (bijlage ‘Plan van aanpak transformatie jeugdhulp’
(I-Wl/2017/1747) bevat maatregelen om enerzijds het zorgveld in overeenstemming te
brengen met de daadwerkelijke realiteit en anderzijds maatregelen om het zorgveld in de
volle breedte te transformeren. Het plan van aanpak is opgedeeld in drie blokken:
-

Blok 1: Autonome ontwikkelingen en oplossingen knelpunten zorglandschap
Dit blok bevat maatregelen om de contractering in overeenstemming te brengen met
de huidige realiteit. Het gaat om onderdelen waarover de regio eerder al besloten
heeft, of waar gemeenten als regio geen invloed op hebben, maar die wel financiële
gevolgen hebben. Daarnaast gaat dit blok om uitgaven die gemeenten nu al in de
regio doen, om te zorgen dat de hulp die nodig is, ook beschikbaar is, maar die tot nu
toe nog niet is geraamd bij de regionale contractering specialistische jeugdhulp.

-

Blok 2: Vier regionale majeure transformatieopgaven
De transformatieopgaven sluiten aan bij de ambities zoals die al geformuleerd zijn in
het Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg in 2014. De maatregelen zoals genoemd
in het plan van aanpak zijn nodig om de transformatieslag te maken en dragen bij
aan het creëren van een evenwichtig zorglandschap met als doel de best passende
jeugdhulp voor alle jeugdigen in de regio Noordoost Brabant. De benodigde
investeringen voor het realiseren van op- en ombouw en het rendement hiervan in
afbouw zijn omschreven in het plan van aanpak.

-

Blok 3: Overige ontwikkelingen
Het gaat hier om een samenwerkingsverband kleine aanbieders, ontwikkelingen met
betrekking tot Veilig Thuis en het onderzoek naar de financieringssystematiek.

Bestuurders in onze regio Noordoost Brabant hebben op 10 april jl. met elkaar vastgesteld
dat dit de maatregelen zijn die we in gang moeten zetten om op korte en langere termijn
jeugdigen de juiste hulp te kunnen bieden. Het gaat om regionale en lokale maatregelen en
een succesvolle transformatieslag is van beide afhankelijk.
Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen
Blok 1: autonome ontwikkelingen en oplossingen knelpunten zorglandschap:
 Autonome ontwikkelingen:
- Een hogere realisatie op het Landelijke Transitie Arrangement (LTA, specifieke
specialistische zorg, landelijk ingekocht door VNG);
- Aanwending extra Rijksmiddelen Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor het contracteren
van extra volume voor deze doelgroep;
- Een reservering voor jeugdigen waar overgangsrecht van toepassing is.
 Knelpunten met betrekking tot inkoop jeugdhulp dienen opgelost te worden.
Bij de vaststelling van het Inkoopbesluit 2017 – 2020 is op basis van de destijds beschikbare
informatie (realisatie t/m mei 2016) een flinke stap gezet naar meer onderbouwde lumpsum
budgetten en een betere dekking van vraag en aanbod. Zoals eerder aangegeven,
constateren gemeenten dat door verdere ontwikkelingen in 2016 op dit moment (maart
2017 / april 2017) vraag en aanbod toch zo uit de pas gaan lopen dat tussentijds bijstellen
gewenst is. Deze bijstellingen zijn noodzakelijk om in 2017 en 2018 de gespecialiseerde
jeugdhulp voor de jeugdigen van onze gemeenten te kunnen garanderen.
Daarnaast zijn maatregelen nodig om te zorgen dat bepaalde specifieke vormen van
specialistische jeugdhulp die nodig zijn, ook beschikbaar zijn. Het gaat dan onder meer om
voldoende beschikbaarheid van (ambulante) GGZ, dagbesteding en logeeropvang. Hiermee
lossen we de huidige knelpunten in het zorglandschap op, wat onder meer zal leiden tot
vermindering van wachttijden.
Een andere maatregel is het onderbrengen van de lokale inkoop van jeugdhulp in natura, bij
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de regionale contractering specialistische jeugdhulp. Gemeenten hebben afgelopen periode
zelf aanvullend lokaal hulp in natura ingekocht omdat deze onvoldoende beschikbaar was
vanuit het inkoopkader. Dit vraagt om een ophoging van het regionale budget waarvoor
(aansluitend op de lokale behoefte), bestaande aanbieders en waar nodig nieuwe aanbieders
gecontracteerd worden.
Blok 2: Vier regionale majeure transformatieopgaven:
De ambities zoals in het plan van aanpak zijn opgenomen, zijn niet nieuw en al geformuleerd
bij de start van de decentralisatie in het Functioneel Ontwerp. Gemeenten en aanbieders
hebben samen erkend dat de benodigde transformatie de eerste jaren nog onvoldoende tot
stand gekomen is. Door het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak wordt verwacht
dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen. Het plan van aanpak gaat uit van opbouw-,
ombouw- en afbouwmaatregelen die nodig zijn om het zorglandschap van de jeugdhulp te
transformeren zodat de juiste hulp kan worden geboden terwijl de uitgaven beheersbaar
blijven. De thema’s zijn:

Wonen doe je thuis
Bijdrage Boxmeer:
€ 184.006,Hierbij gaat het om verblijf zo effectief mogelijk en zo intensief als nodig is vorm te
geven en te investeren in jeugdhulp binnen het gezinssysteem. Jeugdigen horen
namelijk op te groeien in een gezinssituatie, bij voorkeur thuis.
Regionale zorg waar het kan
Bijdrage Boxmeer:
€ 62.500,Bij deze opgave gaat het om de opbouw van (ambulante) trajecten in de regio ten
behoeve van afbouw van aanbod buiten de regio. We willen jeugdigen zoveel mogelijk
zorg bieden binnen onze regio.
Complexe casuïstiek
Bijdrage Boxmeer:
€ 0,We willen investeren in duurzame en integrale trajecten voor jeugdigen met complexe
problematiek, waarbij het perspectief van de jeugdige leidend is. Hierbij is aandacht
voor een integrale gezinsaanpak en het creëren van oplossingen bij het volwassen
worden van de jeugdige: van elkaar opvolgende zorg naar effectieve en efficiënte
gestapelde zorg om crisissituaties en uithuisplaatsing te voorkomen. Dit vraagt niet om
extra investering maar wel om anders inrichten van samenwerking binnen jeugdzorg.
Toegang op sterkte
Schakelpunten
Bijdrage Boxmeer:
€ 4.000,In 2017 is naar aanleiding van de wachtlijst problematiek en het te lang en op teveel
plekken tegelijkertijd zoeken naar oplossingen gestart met het Subregionaal Overleg
Passende Jeugdhulp. Het overleg zet in op maatwerk, bij voorkeur geleverd door
onze gecontracteerde aanbieders. Het gaat om jeugdigen met complexe
problematiek die niet door de Basisteams van passende hulp kunnen worden
voorzien. De inschatting is dat dit geldt voor ca. 5% van het totaal aantal
hulpvragen.
Bij het versterken van de samenwerking tussen partners (gemeenten en aanbieders)
staat de verdere uitwerking van het Subregionaal Overleg Passende Hulp bovenaan.
In alle Transformatieopgaven wordt dit overleg als Schakelpunt gezien tussen
Toegang en in te zetten specialistische jeugdhulp, als het reguliere traject
onvoldoende of niets oplevert.
Op korte termijn wordt dit casusoverleg uitgebouwd naar een subregionaal
Schakelpunt waar ook zwaardere vormen van LTA en schaarse vormen van
jeugdhulp (denk ook aan de zorgvormen die genoemd worden bij wonen doe je
thuis) worden toegekend.
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Kennisniveau/expertise
€ 64.000,Het versterken van de toegang is een lokale aangelegenheid. Aan de andere kant
willen jeugdhulpaanbieders graag afspraken maken met alle BJG’s. Er is een begin
gemaakt met het in beeld brengen van wat lokaal nodig is en wat regionaal
afgesproken kan worden. Komende periode zal deze eerste verkenning vertaald gaan
worden in concrete plannen van aanpak. Voor Land van Cuijk kwam in ieder geval
naar voren dat er qua expertise en capaciteit op gebied van veiligheid en (licht)
verstandelijke beperking versteviging van het Basisteam Jeugd nodig is, vandaar de
vraag om extra financiële middelen.
Blok 3: Overige ontwikkelingen:
 Samenwerkingsverband kleine aanbieders moet gestimuleerd worden
Om een strategische partnerschap aan te gaan met kleine zorgaanbieders is een
samenwerkingsverband gevormd van ongeveer 35 vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders. Zij
stemmen inhoudelijk met elkaar af en zullen voor andere instellingen en gemeenten als
samenwerkingsverband optreden in overleggen. Om dit samenwerkingsverband in staat te
stellen om op te starten en zich door te ontwikkelen, is regionaal voorgesteld om hen 3 jaar
lang financieel te ondersteunen.
 Extra investering in Veilig Thuis is nodig om wachtlijsten en vertragingen op te lossen
Veilig Thuis was voorheen ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg, de gecertificeerde instelling
voor jeugdbescherming. Sinds 1 januari 2017 is Veilig Thuis zelfstandig. Veilig Thuis heeft
dit jaar aanloopproblemen gehad, vanwege de ontvlechting en door noodzakelijke
uitbereiding in de omvang van het team. Hierdoor zijn wachtlijsten en vertraging ontstaan.
Daarnaast is een stijging zichtbaar in het aantal en de ernst van de meldingen die bij Veilig
Thuis binnenkomen.


Functie Kindertelefoon, vertrouwenswerk AKJ en Sensoor regionaal in stand houden in
2018.
Per 1 januari 2018 koopt de VNG de functies van de Kindertelefoon, Vertrouwenswerk AKJ
en Sensoor niet meer landelijk in en gemeenten moeten nu zelf bepalen of ze dit willen
inkopen. Dit is budgetneutraal, aangezien eerdere uitnamen uit het gemeentefonds voor de
inkoop van deze diensten nu ongedaan wordt gemaakt. Elke gemeente is verplicht om in een
of andere vorm deze functies aan de inwoners ter beschikking te stellen. Gemeenten in de
regio Noordoost-Brabant hebben aangegeven deze functie gezamenlijk voort te willen zetten
om te voorkomen dat er een gat valt in het voorzieningenaanbod.
Uitvoering, risico’s en evaluatie
 De plannen zijn op een aantal onderdelen nog onvoldoende concreet
Het doel van de plannen is om te komen tot een getransformeerd zorglandschap. Daarvoor
is een degelijke analyse nodig van het zorglandschap in onze regio. Niet alle plannen zijn op
dit moment al zo ver uitgewerkt. Mede daarom zijn eventuele consequenties van de
veranderingen binnen de regionale inkoop voor individuele gemeenten nog niet inzichtelijk te
maken. Zoals bijvoorbeeld landelijke inkoop via regionale inkoop laten plaatsvinden of
uitbereiding van inkoop jeugdhulp bij jeugdinstellingen in gemeenten binnen de regio
Noordoost Brabant. Eventuele knelpunten die zich als vervolg hierop voordoen bij individuele
gemeenten worden inzichtelijk gemaakt en binnen de regio wordt er naar een gezamenlijke
oplossing gezocht. Het transformatieplan wordt komende tijd vertaald naar
implementatieplannen, waarin e.e.a. verder is geconcretiseerd.
 Er kan sprake zijn van belangentegenstellingen tussen gemeenten en zorgaanbieders
In de praktijk merken we regelmatig dat zorgaanbieders willen groeien. Ofschoon
begrijpelijk, past dit niet in de visie van gemeenten. Er dient een verschuiving plaats te
vinden van specialistische jeugdhulp naar preventie en voorliggende hulp. De consequentie
daarvan kan zijn dat zorgaanbieders juist zullen moeten krimpen, dit kan tot spanningen in
de verhoudingen leiden.
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 Niet alle ontwikkelingen zijn vooraf goed in te schatten of beïnvloedbaar
Niet alle ontwikkelingen kunnen vooraf goed in geschat worden. Zo blijkt op dit moment
landelijk een toename te zijn van meldingen bij Veilig Thuis. Ook het toenemende aantal
(v)echtscheidingen heeft invloed op het beroep op jeugdzorg.
De meeste doorverwijzingen voor het LTA komen van huisartsen en kinderartsen. In de
Jeugdwet is geregeld dat zij mogen doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. LTA is
een dure zorgvorm en niet altijd noodzakelijk. Deze zorgvorm wordt ingekocht door VNG.
Gemeenten hebben hier geen invloed op, worden enkel gevraagd de betreffende facturen
voor geleverde zorg te voldoen. Binnen de transformatieopgaven wordt dan ook getracht dit
LTA te verminderen, en de benodigde hulp via regionaal ingekochte zorg in te zetten.
Ofschoon onze inspanningen erop gericht zijn om zoveel mogelijk doorverwijzingen via het
Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) te laten verlopen en daarmee de verwijzing naar LTA te
beperken, is de invloed van de gemeente hierin beperkt. Hierdoor is het lastig om op
voorhand uit te gaan van harde cijfers als het gaat om inverdieneffecten.
 Er liggen nu nog geen harde resultaatafspraken met jeugdhulpaanbieders
Komende tijd moet gewerkt worden aan de uitwerking van de plannen. Hiervoor is een
regionale besturingsstructuur implementatie urgente transformatieopgaven opgesteld. De
implementatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en
jeugdhulpaanbieders. Ook vertegenwoordigers van de BJG’s worden betrokken bij de
implementatie. De implementatie vraagt om een projectmatige aanpak. Voor elk thema
(transformatieopgave) moeten er harde resultaatafspraken met jeugdhulpaanbieders
gemaakt worden. Wanneer een degelijk plan van aanpak met harde resultaatsafspraken niet
tot stand komt, kan geen aanspraak worden gedaan op (een deel van) het
transformatiebudget en zal de transformatie niet tot stand komen.


Als de lokale toegang niet op orde is, kan dat zijn weerslag hebben op regionale
afspraken
Versterking van de toegang is een lokale aangelegenheid. Aan de andere kant willen
jeugdhulpaanbieders graag afspraken maken met alle wijk- en basisteams. Het doel is om
samen goed uit te kristalliseren wat nodig is om tijdig op te schalen als dat nodig is, of af te
schalen als dat kan. De komende tijd zullen lokaal een aantal zaken verder uit moeten
worden gewerkt en aangepakt, zodat ook daadwerkelijk tijdig afgeschaald kan worden naar
lichtere vormen van hulp.
Overige relevante informatie
 Onderzoek naar financieringssystematiek.
Jeugdhulp aanbieders hebben aangegeven dat het huidige financieringsmodel belemmerend
werkt, bij de inzet van optimale zorg voor jeugdigen. Begin 2017 is daarom een onderzoek
gestart waarbij het vraagstuk is hoe we contracterings- en financieringssystematiek
efficiënter kunnen benutten. De opdrachtformulering is in januari 2017 door het Regionaal
Bestuurlijk Overleg vastgesteld.
De regio gemeenten constateren daarnaast (bij de afrekening van de gerealiseerde zorg
over 2016), dat de huidige financieringssystematiek en de solidariteitsafspraken die
gemeenten onderling hebben vastgesteld, mogelijk een negatieve invloed hebben op de
transformatiedoelstellingen.
Bestuurders in onze regio Noordoost Brabant hebben op 5 april 2017 besloten tot een
verbreding van de lopende onderzoeksopdracht. Er moet onderzoek worden gedaan naar de
belemmeringen en waar nodig advies worden uitgebracht over verbetermogelijkheden voor
de verrekening tussen gemeenten onderling. Met als doel het financieringsmodel en de
systematiek ondersteunend te laten zijn aan de transformatie opgaven.


We werken in de regio Noordoost Brabant samen met 16 gemeenten voor de inkoop
van specialistische jeugdzorg.
In de regio Noordoost Brabant werken we als gemeenten samen, volgens afspraken
opgesteld in de Centrumregeling jeugdhulp Noordoost Brabant. In deze regeling staat onder
artikel 7 vermeld dat een meerderheid van de gemeenten (op basis van inwoneraantallen
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van minimaal 5 gemeenten) in dient te stemmen met een voorgelegd raadsvoorstel,
alvorens dit voorstel daadwerkelijk tot uitvoer kan worden gebracht.
In de regio Noordoost Brabant hebben we afgesproken dat gemeente ’s-Hertogenbosch als
centrumgemeente voor ons de inkoop van specialistische Jeugdhulp op zich neemt.
Geconcludeerd is dat het inkoopkader te klein is om de knelpunten die zich nu voordoen, op
te lossen. Hierdoor moet het Inkoopkader Specialistische Jeugdhulp 2017 – 2020 aangepast
worden. Daarnaast dienen er extra financiële middelen ingezet te worden om de
transformatie van de jeugdhulp goed gestalte te kunnen geven binnen onze regio. Ook
hiervoor zijn extra financiële middelen noodzakelijk, welke naar verwachting ook weer
terugverdiend gaan worden.
De reparatie van knelpunten en extra investering m.b.t. de transformatieopgaven, kunnen
alleen doorgang vinden indien een meerderheid van gemeenten hiermee instemt.
Conclusie
Om de huidige knelpunten op te lossen en om de transformatie zoals deze bedoeld was bij
de decentralisatie vorm te kunnen geven, is het noodzakelijk om nu extra financiële
middelen vrij te maken. Zowel voor de regionale opgaven als voor de lokale versteviging van
de toegang.
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Om uiteindelijk het beoogde doel te kunnen behalen: een zorglandschap waarin het
perspectief van ouders en jeugdigen leidend is, jeugdigen passende hulp ontvangen en
waarbij thuis wonen het uitgangspunt is.
Rol van de gemeente
Beslissend
Alternatieven en afwegingen
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf nadere toelichting onder : Uitvoering, risico’s en
evaluatie
Wettelijke basis
 Jeugdwet
 Verordening Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015
 Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Noordoost-Brabant
 Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 (gemeenschappelijke
regeling/samenwerkingsverband) Deelnemende gemeenten: Bernheze, Boekel,
Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Meierijstad, Mill
en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.
Adoptiegemeente: ’s-Hertogenbosch.
 Inkoopbesluit Specialistische Jeugdhulp 2017 – 2020 regio Noordoost Brabant

Financiën
Naast de samenwerking in de regio Noord-Oost Brabant werken de gemeenten in het Land
van Cuijk (LvC) in sub-regionaal verband samen bij de uitvoering van de lokale jeugdhulp.
Financieel beleidsuitgangspunt is dat de inleg in de regionale begroting NOB en de subregionale begroting LvC budgettair neutraal worden gedekt uit de beschikbare middelen, te
weten de integratie-uitkering jeugd uit het Gemeentefonds en de zogenaamde “oude” gelden
die voor de transitie reeds voor de individuele gemeenten voor de jeugdzorg beschikbaar
waren.
We zien nu dat er allerlei knelpunten ontstaan waardoor jongeren in de knel komen,
bepaalde zorg onvoldoende kan worden ingekocht en er wachtlijsten zijn ontstaan. Daarbij
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komen de transformatieopgaven die deze knelpunten zouden moeten voorkomen
onvoldoende tot ontwikkeling. Daarom zijn extra incidentele investeringen nodig voor zowel
de knelpunten als voor de transformatieopgaven.
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de benodigde middelen voor alle 16 gemeenten
die binnen de jeugdzorgregio Noord-Oost Brabant samenwerken en voor de gemeente
Boxmeer.

Deze extra investeringen hebben wel effect op het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit.
Deze is de komende jaren niet houdbaar. Als we niet zouden investeren in de
transformatieopgaven dan zouden de extra investeringen om knelpunten op te lossen
structureel noodzakelijk zijn. Met andere woorden lokale investeringen in 2017 en 2018
zorgen ervoor de gemeente Boxmeer de jeugdzorg over circa 5 jaar weer budgettair
neutraal kan uitvoeren.
Voorgesteld wordt de tekorten, voor 2017 € 540.639,- en voor 2018 € 449.566,- totaal
€ 990.205,-, te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Per einde jaar 2016 groot afgerond
€ 1 mln.
Afstemming andere projecten / derden
Op 20 april jl. is door de 16 portefeuillehouders in de regio Noord-Oost Brabant
overeenstemming bereikt over het voorleggen van dit voorstel. Dit voorstel is afgestemd
door de gemeenten in het Land van Cuijk.
De Burger Participatie Raad is om advies gevraagd.
Voorlichting
Op 14 en 21 maart zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor alle raadsleden en leden
van de Adviesraden Sociaal Domein/Burger Participatie Raden. Tijdens deze
informatiebijeenkomsten is ingegaan op de vier transformatieopgaven en is een
uiteenzetting gegeven over de autonome en overige ontwikkelingen.
De Burger Participatie Raad heeft tevens ter informatie het raadsvoorstel toegestuurd
gekregen.
Voorstel
1. Kennis nemen van het plan van aanpak transformatie jeugdhulp.
2. Extra budgetten beschikbaar stellen voor de regio NOB in 2017 € 476.638,- en 2018
€ 385.566,- om de meest dringende knelpunten in het zorglandschap op te lossen en
om de transformatieslag “opbouw, ombouw en afbouw” regionaal en lokaal mogelijk
te maken, en deze extra uitgaven te dekken uit de reserve Sociaal domein.
3. Extra budget beschikbaar stellen voor de centrumgemeente Cuijk van jaarlijks
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€ 64.000,- voor 2017 en 2018 om het kennisniveau/expertise van Basisteam Jeugd
en Gezin te vergroten, zoals geadviseerd wordt in het plan van aanpak m.b.t.
transformatie opgave Toegang op sterkte, en deze extra uitgaven te dekken uit de
reserve Sociaal domein.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest
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Bij het onderwerp horen de volgende bijlagen:
1. I-WL/2017/1747: Plan van aanpak transformatie jeugdhulp.
2. I-WL/2017/1871: Raadsbesluit betreffende Plan van aanpak transformatie jeugdhulp.
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