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Solidariteit jeugdzorg

Beste leden en burgerleden,
Met deze brief informeren wij u over de toekomst van solidariteit op het gebied van jeugdzorg tussen de negen
gemeenten in West-Brabant West. Wij hebben op 25 juni 2019 het besluit genomen om de financiële solidariteitsafspraak
'Verrekenen en Verzekeren’, tussen de 9 gemeenten in West-Brabant West zoals die in de járen 2015 toten met 2018
van toepassing was, per 1 januari 2019 te beëindigen;
Terugblik

In aanloop naarde transitie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 hebben de negen gemeenteraden in West-Brabant
West in maart 2014 het 'Inrichtingskader Zorg voor Jeugd West-Brabant West’ vastgesteld. Eén van de onderdelen die in
dit inrichtingskader was opgenomen was een risicodeling: financiële solidariteit volgens het model van verzekeren en
verrekenen. De uitwerking van het model van verzekeren en verrekenen is in november 2014 voorgelegd aan ons
(overschrijdingen van ^0o7o werden door de overige gemeenten gecompenseerd). U bent in november 2014 over ons
besluit geïnformeerd (1)14-045512).
Financiële solidariteit

Er is toentertijd gekozen voor financiële solidariteit vanwege de vele onzekerheden over aantallen cliënten, omvang
zorgverbruik, kennis van de doelgroep, omvang budget en wetgeving. We zijn nu 4 jaar verder. We hebben met elkaar
als 9 gemeenten geconcludeerd dat deze onzekerheden niet meer van toepassing zijn of in beperktere mate. Na 4 jaar
zijn we beter in staat een analyse te maken van het huidige gebruik van onze regio en per gemeente. Gemeente Bergen
op Zoom heeft de afgelopen 4 jaar geen gebruik gemaakt van financiële solidariteit omdat ons tekort minder dan 100Zo
was. We hebben de afgelopen járen wel financieel bijgedragen om de tekorten van regio gemeenten te beperken.
Inhoudelijke solidariteit

Ook hebben we geconcludeerd dat we inhoudelijk meer dan ooit met elkaar verbonden zijn. Hierbij denken we aan het
gezamenlijk Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021, de implementatie van het nieuwe jeugdstelsel en de gezamenlijke
contractering van zorgaanbieders, het GRIP-dashboard met actuele monitoringsgegevens, het eenduidig
administratieprotocol en de kwaliteitsmeting gericht op doelrealisatie, uitval en cliënttevredenheid. Alle negen gemeenten
onderschrijven het voortbestaan van deze inhoudelijke solidariteit en het gezamenlijk op dezelfde snelheid ontwikkelen,
bijvoorbeeld als het gaat om de samenwerking met (passend) onderwijs, domein overstijgend werken en de
veiligheidsketen.
Toekomst solidariteit

De solidariteit is niet langer gericht op de gezamenlijke dekking van tekorten zoals in het verleden. We blijven
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gezamenlijk sturen op het in stand houden van een kwalitatief en dekkend zorglandschap. Daarnaast richten we ons op
het voorzetten van de transformatie door het gezamenlijk afspraken maken met en het bekostigen van regionale
voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie en nu nog lokaal georganiseerd en bekostigd
worden zoals ondersteunende zorg in het onderwijs.
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