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Onderwerp
Formele vaststelling regionale samenwerking inkoop jeugdhulp ‘Een 10 voor de Jeugd’
Datum 28 mei 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze raadsinformatiebrief willen we u informeren dat de gemeente Helmond, de
gemeenten Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek (hierna: Peelgemeenten) en
de gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Waalre en Geldrop-Mierlo (hierna: Dommelvallei+)
voor de inkoop van jeugdhulp vanaf heden formeel een nieuwe inkoopregio vormen,
genaamd: Een 10 voor de jeugd!
Achtergrond
In de zomer van 2018 hebben de bovengenoemde gemeenten besloten om met 10
gemeenten een nieuwe inkoopregio binnen de jeugdzorgregio Zuidoost Brabant te
onderzoeken. De directies Sociaal Domein en wethouders jeugd van de 10 gemeenten
hebben daarbij de intentie uitgesproken om gedurende het jaar 2019 te onderzoeken hoe de
nieuwe inkoopsamenwerking formeel vormgegeven kan worden. Dit heeft geleid tot een
nieuwe formele samenwerking: Een 10 voor de jeugd.
Voordat er gesproken is over een formele samenwerkingsvorm, is er een gezamenlijke
inkoopstrategie uitgewerkt. Op de regionale raadsbijeenkomst van 29 januari jl. bent u
hierover geïnformeerd en bent u meegenomen in de verschillende stappen die we gaan
nemen. Tevens heeft u onlangs een kort verslag hiervan ontvangen, tezamen met de
presentatie die destijds gegeven was.
Samenwerking
In de Jeugdwet is de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten benoemd. Regionale
samenwerking is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met
complexe problemen en specialistische- en levensbrede vraagstukken beter te borgen.
Samenwerking tussen gemeenten zorgt voor meer samenhang in het jeugdzorglandschap,
eenduidige opdrachten aan zorgaanbieders, vermindering van administratieve lasten en biedt
schaalvoordelen. Met de netwerksamenwerking beogen wij een duurzame, efficiënte en
effectieve uitvoering van taken op het gebied van inkoop jeugdhulp.
Onder de inkoop van jeugdhulp verstaan we:
a. Het gezamenlijk stellen van doelen rondom de inkoop van jeugdhulp.
b. Het kiezen van een passende manier van bekostigen van de jeugdhulp.
c.

Het voorbereiden van contracten met zorgaanbieders, ter besluitvorming door
partijen.

d. Het managen van de contracten en de wijze van relatiebeheer van zorgaanbieders.

e. Hoe om te gaan met de toewijzing naar de jeugdhulp, welke een lokale
verantwoordelijkheid is en lokaal wordt ingericht.
Op deze regionale schaal zijn de 10 gemeenten in staat om de zorginfrastructuur en
continuïteit van zorg voor jeugdigen en gezinnen op een verantwoorde en kwalitatief goede
manier te borgen. Daarnaast kunnen de 10 gemeenten in deze netwerksamenwerking het
opdrachtgeverschap aan jeugdhulpaanbieders op een eenduidige en krachtige wijze invulling
geven. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de manier waarop bepaalde zaken lokaal ingeregeld
zijn, waaronder in ieder geval de lokaal georganiseerde toegang tot jeugdhulp.
Gezamenlijke ambitie
De inkoopstrategie voeren de gemeenten uit onder de gezamenlijke ambitie’ Wij maken het
verschil voor jeugdigen en gezinnen in ónze tien gemeenten’. In het bestuurlijk overleg van
13 december 2019 is uitgesproken dat de deelnemende gemeenten dit doen vanuit zes
gedeelde professionele bestuurlijke ambities:
a. Het verschil maken voor de doelgroep, van groot tot klein.
b. Kinderen en jongeren als mensen zien, zonder onnodig te problematiseren
c.

Successen (groot en klein) een podium bieden.

d. Een dynamische cirkel van verbinding tussen partijen rondom de jeugdhulp, waarbij
er geen ruimte is voor aanbieders die niet voldoen aan vereisten van rechtmatigheid
en/ of continuïteit.
e. Beheersbare kosten, kostenbewust handelen en publieke en politieke verantwoording
afleggen over het kostenniveau.
f.

Een kwalitatief goede, effectieve organisatie; van preventief tot curatief en innovatief
waar het nodig is.

Financieel
De totale begroting Een 10 voor de Jeugd, voor het jaar 2020 betreft € 1.260.700. Hiervan is
in 2020 voor € 92.700 eenmalige dekking uit het transformatiefonds:
Begroting 10voordejeugd

2020

2021

2022

2023

Totaal begroting 2020

1.260.700

1.137.800

1.137.800

1.137.800

Dekking vanuit transformatiefonds

-92.700

0

0

0

Bij te dragen door gemeenten

1.168.000 1.137.800 1.137.800 1.137.800

Inzet gemeenten in uren binnen
formatie

957.200

957.200

957.200

957.200

Restant bijdrage gemeenten

210.800

180.600

180.600

180.600

Bijdrage vrijval 21 voor de jeugd

154.161

154.161

154.161

154.161

Extra vraag naar middelen

56.639

26.439

26.439

26.439

De bijdrage voor de Peelgemeenten (op basis van inwoneraantallen) is als volgt:
Bijdrage Peelgemeenten

2020

2021

2022

2023

Bijdrage

457.097,93

445.279,13

445.279,13

445.279,13

Inzet via uren

286.300,00

286.300,00

286.300,00

286.300,00

restant bijdrage

170.797,93 158.979,13 158.979,13 158.979,13

Dekking vrijval 21 voor de jeugd

65.173,64

Extra vraag naar middelen

105.624,29 93.805,49

65.173,64

65.173,64

65.173,64

93.805,49

93.805,49

Bijdrage
Op basis van inwoneraantallen wordt de bijdrage verdeeld over de 10 gemeenten.
Peelgemeenten draagt dan € 457.000 bij aan de begroting Een 10 voor de jeugd. Indien na
afloop van het kalenderjaar sprake is van enig positief saldo, dan stort de
netwerksamenwerking aan partijen terug op basis van de verdeelsleutel.
Inzet via uren
De ureninzet van de GR Peelgemeenten bestaat uit ureninzet vanuit de GR Peelgemeenten en
ureninzet van Bizob voor contractbeheer, contractmanagement en juridische advisering.
Dekking vrijval 21 voor de jeugd
De gemeenten hebben de bijdrage vrijval 21 voor de jeugd gereserveerd in hun begroting
waardoor dit dekking biedt voor de bijdrage van de begroting 10 voor de jeugd.
Extra vraag naar middelen
Per saldo moet de GR Peelgemeenten in totaal aanvullend nog € 105.600 bijdragen, wat leidt
tot een extra vraag naar middelen en een begrotingswijziging. Hiervoor wordt door de GR
Peelgemeenten een wijziging op de begroting 2020 en 2021 in procedure gebracht.
Vervolg
Zoals op de regionale raadsbijeenkomst van 29 januari jl. is gecommuniceerd, organiseren
wij vanuit Een 10 voor de jeugd graag op een geschikt moment een nieuwe regionale
raadsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de stand van zaken
en kunt u input leveren op de voorgestelde plannen. Ook dit keer proberen we
ervaringsdeskundigen erbij te betrekken.

Hoogachtend,
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