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Geachte staatssecretaris,
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Onlangs heeft de
regio West Brabant West kennisgenomen van de brief van de VNG over budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet.
In deze brief wordt aangegeven dat het macrobudget Jeugd voor 2016 krimpt met 11% ten opzichte van 2015.
Eerder hebben wij onze zorgen uitsproken over de forse korting als gevolg van nadelige effecten voor onze regio West
Brabant West (9 gemeenten) door de invoering van het objectief verdeelmodel (zie bijlage).
In onderliggende brief vragen wij, namens alle wethouders Jeugd uit de regio West Brabant West aandacht voor één
specifiek onderdeel: de vraag waarop de budgetten voor jeugdhulp zich verhouden tot de afspraken die op uw
aandringen zijn gemaakt met Bureau Jeugdzorg in Brabant. De taakstelling die destijds is afgesproken doet ons inziens
géén recht aan de budgetten die nu worden verstrekt. We schetsen het verloop:
In 2014 hebbende regio’s en Bureau Jeugdzorg een brief ondertekend waarin de afspraken stonden voor het jaar 2015
Gemeenten kregen de ruimte om uiterlijk 28 februari 2014 op regionaal niveau tot een bestuurlijk besluit te komen over
de toekomst van alle functies die Bureau Jeugdzorg nu vervult. De gesprekken verliepen echter zeer moeizaam.
Op 22 mei 2014 zijn drie wethouders (R.Peters van gemeente Oss, M. de Leeuw van gemeente Helmond en A. van der
Weegen van gemeente Bergen op Zoom) namens alle portefeuillehouders jeugd van de provincie Noord-Brabant, samen
met de bestuurder van Bureau Jeugdzorg (BJZ) opgeroepen om in gesprek te gaan met de staatssecretarissen Teeven
van veiligheid en justitie en Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Staatssecretarissen maakten zich vanuit
zorgcontinuïteit en stelselverantwoordelijkheid zorgen over de contractvorming met Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.
In mei 2014 drongen beide staatssecretarissen er op aan dat vanwege het risico van liquidatie van Bureau Jeugdzorg
NB de regio niet voor één maar voor twee jaren een budget toe moesten zeggen. Vandaar dat er in de maand juli een
budgetbrief vastgesteld is in alle 66 colleges van B&W van Noord-Brabant waarin afspraken voor de jaren 2015 en 2016
vastgelegd zijn. In West-Brabant West gaat het voor het jaar 2015 om een bedrag van €4.4 mln. en in 2016 om een
bedrag van €4.3 mln.
Gemeenten konden destijds al rekening houden met de geplande rijkskorting van 4%, maar niet met het later
gepresenteerde objectief verdeelmodel. Er is dus een korting van 4% afgesproken ten opzichte van het huidige budget.
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Met het verschijnen van de meicirculaire is bekend geworden dat de regio West-Brabant West met gemiddeld 11%
gekort wordt. Dat betekent dat wij met de inkoop voor het jaar 2016 een grote opgave hebben. Wij zullen dan ook op alle
onderdelen van ons stelsel een korting door moeten voeren.
Het verschil tussen wat we voor volgend jaar hebben afgesproken en wat de zouden moeten bezuinigen bedraagt €
384.000. Dit tekort komt direct voort uit het door het rijk, te weten het ministerie van Veiligheid en Justitie, afgedwongen
kader. Vanwege het onder druk afgesloten tweejarig contract met Bureau Jeugdzorg is het niet mogelijk om hierop te
bezuinigen. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van het stelsel in West-Brabant West (uitgeroepen door VNG als
best practice met betrekking tot resultaatfinanciering zoals opgenomen in de Jeugdhulpcatalogus) en zorgt voor
(risicovolle) extra kortingen elders in het veiligheidsdomein, bijvoorbeeld bij Veilig Thuis of bij de Landelijk Werkende
Instellingen.
Wij achten het dan ook niet meer dan redelijk dat wij worden gecompenseerd in dit- voor ons door uw richtlijnen niet op
te vangen – tekort. Wij verzoeken u ons hiertoe financieel afdoende te compenseren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, altijd bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

Namens de gemeenten in de regio West-Brabant West
Dhr. A.G.J. van der Weegen
Wethouder Bergen op Zoom
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