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Onderwerp

Bijstelling budgettair kader gespecialiseerde jeugdhulp 2021.

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Bijstelling budgettair kader gespecialiseerde jeugdhulp 2021 door uitstel woonplaatsbeginsel en
herindeling gemeente Haaren.
Aanleiding
Per 1 januari 2021 zou de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet in werking treden. Onlangs
is van Rijkswege besloten om de invoering van de Wet uit te stellen tot 1 januari 2022. Het uitstel
heeft als gevolg dat de regio Noordoost Brabant in 2021 verantwoordelijk blijft voor een groter
aantal jeugdigen dan is begroot (RBO 30 januari 2020). Het budgettair kader 2021 dient daarom
éénmalig met ca. € 2 mln. te worden verhoogd. Daarnaast gaat per 1 januari 2021 ca 50% van de
gemeente Haaren over naar een andere jeugdzorgregio. Hierdoor kan het inkoopkader per 2021
structureel met € 875.813,- worden verlaagd.
Per saldo betekent dit dat het regionaal budgettair kader 2021 wijzigt van € 134,5 mln. naar
€135,6 mln . Deze kosten kunnen niet worden opgevangen binnen het regionale budgettair kader
2021. Het budgettair kader 2021 en de raming voor de jaren 2022 en 2023 dienen in lijn met het
bovenstaande aan gepast te worden.
Daarnaast is er door het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO), als gevolg van de coronacrisis,
ingestemd met de uitstel inkoop 2021. Uw gemeenteraad is hier in april 2020 over geïnformeerd.
Op 3 juni jl. is er door het RBO ingestemd met een noodscenario voor 2021, binnen de kaders van
de eerde vastgestelde inkoopstrategie en inkoopopdracht.
Dit, in combinatie met het niet doorgaan van het woonplaatsbeginsel, maakt dat de bestaande
solidariteitsafspraken blijvend kunnen worden gehanteerd. Hierdoor is de inlegberekening van het
regionaal kader over de deelnemende gemeenten ook gewijzigd. Voor Meierijstad wordt hierdoor
de regionale inleg minder.

Kernboodschap
Ondanks de verhoging van het regionaal budgettair kader vermindert de inleg van de gemeente
Meierijstad. Dit als gevolg van het continueren van de bestaande solidariteitsafspraken.
Communicatie
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg wordt geïnformeerd over het besluit van het college.
Participatie
De kennisgroep jeugd en onderwijs van de ASD is meegenomen in het proces over de uitstel van
inkoop en het woonplaatsbeginsel.
Duurzaamheid
Het budgettair kader is nodig om uitvoering te geven aan de gemeentelijke taken in het kader van
de jeugdwet. Door uitvoering te geven aan de jeugdwet streven we er naar om de opgroeisituatie
van de jeugdige in Meierijstad duurzaam te verbeteren.
Financiën
Als gevolg van het uitstellen woonplaatsbeginsel en uittreding gemeente Haaren wijzigt het
regionale budgettair kader Jeugdhulp 2021 van € 134,5 mln. naar € 135,6 mln.
Bij het eerder budgettaire kader was het uitgangspunt voor de voorlopige inleg de
solidariteitsafspraken op basis van aantallen jaar T-1. Nu het woonplaatsbeginsel niet doorgaat
kan de huidige 3 jaars-gemiddelde systematiek voor 2021 worden voortgezet. Ondanks een hoger
regionaal budgettair kader betekenen deze beide wijzigingen voor Meierijstad een lagere
inlegberekening. Deze was € 16.435.189 en wordt nu € 15.460.572.
Planning
De financiële wijzigingen worden verwerkt in de begroting 2021 en ter besluitvorming aangeboden
aan de gemeenteraad.
VWS en VNG zullen op korte termijn met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers
kijken naar een nieuw tijdpad voor de invoering van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
In het kader van de het noodscenario ontvangen aanbieders een contract voor het jaar 2021. In
oktober wordt de inkoopprocedure voor de contractering vanaf 2022 opgestart.
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