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Onderwerp : Regionale kostenverevening en risicodeling Jeugdhulp 2015

budgetvereveningsmodel leidend. 
In het definitieve verdeelmodel zoals vastgesteld op 25 november 2014 is geen sprake meer van het 
per gemeente uittrekken van, respectievelijk instellen, van een procentueel gelijkluidend 
transformatiebudget of risiscoreserve. Daarom stellen wij voor, vanuit de gewenste eenvoud, alle 
rechtstreekse kosten voor verleende zorg (zowel landelijk, bovenregionaal als regionaal, ZIN of 
PGB) voor verevening in aanmerking te laten komen. Ook de inkomsten uit de wettelijk verplichte 
ouderbijdrage zullen in deze verevening worden meegenomen, mits de hoogte hiervan voor de 
jeugdhulp door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) specifiek inzichtelijk gemaakt kan worden.

Alleen de uiteindelijke strikt lokale kosten voor de inrichting van de lokale toegang/toeleiding en het 
gemeentelijk apparaat (waarvoor een ieder 6% van het macrobudget heeft gereserveerd) blijft voor 
eigen rekening en wordt dus buiten de verevening gehouden.



Om de daadwerkelijke kosten voor jeugdhulp per gemeente op een indentieke en daarmee 
vergelijkbare manier in beeld te krijgen is een gezamenlijk verantwoordingsmodel op regionaal 
niveau opgesteld. Op basis van dit uniforme verantwoordingsmodel richten alle acht Achterhoekse 
gemeenten hun financiële administratie zo identiek mogelijk in, zodat er een vorm van regionale 
financiële monitoring mogelijk wordt.

1.3 Er wordt bewust gekozen voor een tussenvorm van kostentoedeling volgens het profijtbeginsel en 
het solidariteitsprincipe.
Uitgebreid beargumenteerd is al waarom er regiobreed besloten is afspraken te maken over een 

a. De bijlage geeft geen inzicht in de situatie voor onze gemeente.
Er is in dit voorstel bewust gekozen voor fictief (niet tot individueel herkenbare gemeenten) 
ingevulde scenario’s. Belangrijkste reden hiervoor is dat er, zeker in 2015, sprake is van grote 
financiële onzekerheden en onduidelijkheden en er nog steeds slechts een beperkt en ook 
onvolledig inzicht in de (ontwikkeling van de) zorgvraag vanuit elke gemeente bestaat. Hierdoor valt 
met geen enkele mogelijkheid, zelfs niet bij benadering, aan te geven welke gemeenten straks 
binnen of boven het budget zullen uitkomen. Leidend in deze gezamenlijke besluitvorming moet dan 
ook de filosofie van het scenario zijn en niet de verwachte financiële impact voor de individuele 
gemeente op basis van nog steeds uiterst onzekere ramingen.

Uitvoering



Voorafgaand aan definitieve besluitvorming door de colleges is het collegevoorstel regiobreed gezamenlijk 
besproken in het Poho (Portefeuillehoudersoverleg) Sociaal. 
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