Bijlage 2 bij omdenknotitie: Rijksbijdragen en kosten

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de rijksbijdragen voor jeugdhulp en de
verwachte kosten 2019 in de eerste bestuursrapportage.
Tabel rijksbijdrage versus prognose kosten (bijdragen) 1e burap 2019

Rijksbijdrage
Alblasserdam
Dordrecht
Hendrik-ido-Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Molenlanden
Gorinchem
Hardinxveld-Giessendam
Hoeksche Waard
ZHZ

5.258.755
36.001.603
6.227.745
7.111.989
7.419.041
11.727.861
8.937.326
9.383.331
4.172.298
14.336.408
110.576.354

Bijdrage 1e burap Verschil
o.b.v. solidariteit
5.378.343
-119.589
37.061.460
-1.059.858
6.428.481
-200.736
7.288.173
-176.184
7.911.708
-492.668
12.355.878
-628.017
9.201.006
-263.680
9.502.141
-118.811
4.260.425
-88.127
15.016.807
-680.399
114.404.423
-3.828.069

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de rijksbijdragen die gemeenten ontvangen volgens de meicirculaire
2019 3,8 mln. lager zijn dan de gemeentelijke bijdragen op basis van de prognose in de eerste
bestuursrapportage 2019. In de eerste bestuursrapportage wordt een overschrijding gerapporteerd
van € 10,2 mln. ten opzichte van de begroting. Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeentelijke
bijdragen exclusief de bijdrage voor Veilig Thuis zijn (basis bedrag € 3,1 mln.).
Dit tekort van € 3,8 mln. is lager dan het eerder genoemde tekort van € 21 mln. De aansluiting is
afgerond op € mln. als volgt:

Bruto genoemd tekort
Af: ontvangen extra rijksbijdrage
Af: Veilig Thuis basis
Af: lokale impuls voor gemeenten
Tekort (rijksbijdragen -/- bijdragen 1e burap

21
12
3
2
4

De extra ontvangen rijksbijdrage (€ 12 mln.) is 2 mln. hoger dan eerder aangenomen (€ 10 mln.). Dit
wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de aan zorgaanbieders in hun contracten verstrekte
(en in de begroting verwerkte) tarief indexatie lager is dan de kostenontwikkeling bij aanbieders en
ontvangen indexatie van het rijk.
De ontvangen rijksbijdrage (m.u.v. voogdij en 18+) is niet meer afzonderlijk in de meicirculaire
opgenomen als decentralisatie uitkering jeugd. De bijdrage is wel te berekenen, omdat de
maatstaven jeugdhulp waarmee de rijksbijdragen (opgenomen in de algemene uitkering) berekend
worden nog steeds gebruikt worden door het ministerie. Het bedrag per maatstaf waarmee in de
meicirculaire gerekend wordt, is opgevraagd bij het ministerie.
Veilig Thuis (basis) zat voorheen in de begroting van de Serviceorganisatie. De bijdrage wordt nu
opgehaald door de DG&J.
De lokale impuls zit niet in de begroting van de Serviceorganisatie, maar werd wel altijd bij het tekort
opgeteld.

