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Onderwerp : Regionale verevening jeugdzorg 2017

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de verevening van de risicovolle jeugdzorg in 2017 tussen de acht gemeenten in de Regio 
Achterhoek. Het betreft:

 landelijk ingekochte zorg
 bovenregionaal ingekochte zorg
 jeugdbescherming en jeugdreclassering
 alle regionaal ingekochte individuele voorzieningen met verblijf (7x24 uurs zorg)

2. In afwijking van 2015 en 2016 over 2017 alleen verevenen op de tekorten.

Aanleiding
Voor 2016 heeft de gemeenteraad besloten om alleen de risicovolle en kostbare zorg van de jeugdzorg te 
verevenen. In 2016 is verevend op basis van het profijt- en solidariteitsbeginsel, oftewel zowel over de 
tekorten als over de overschotten. Voor 2017 adviseert het POHO Sociaal om de risicovolle en kostbare zorg 
van de Jeugdzorg 2017 alleen te verevenen op de tekorten. Dit voorstel is daarvan een uitwerking. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 Het verdelen van de mogelijke tekorten op jeugdzorg, waarop de gemeente voor de benodigde inzet 

niet altijd zelf invloed heeft. 
 Het leveren van een bijdrage aan de onderlinge solidariteit en de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

om goede jeugdzorg te bieden in de regio Achterhoek.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Er is onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de rijksbudgetten.

Voor 2017 worden de rijksbudgetten nog verder gekort en het is niet in te schatten hoe dit voor de 
individuele gemeenten gaat uitpakken. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de voor- of 
nadelen die zij ondervinden van de verdeelsystematiek van het Rijk. Door de mogelijke tekorten op 
de duurdere en risicovolle zorg te verevenen, vangen de Achterhoekse gemeenten de grootste 
risico’s gezamenlijk op. 

1.2 Door middel van verevening worden risico’s gedeeld
Gemeenten in de Achterhoek kunnen te maken krijgen met bovengemiddelde deelname van 
jongeren aan dure gespecialiseerde jeugdvoorzieningen (waar we weinig invloed op hebben). De 
onevenwichtige financiële gevolgen kunnen met een verevening door de regio onderling met elkaar 
gecompenseerd worden. Dit zorg ervoor dat iedere jongere de zorg ontvangt die hij of zij nodig 
heeft, ongeacht de gemeente waar hij of zij woont. Dit vraagt om solidariteit.

1.3 Verevenen draagt bij aan solidariteit en vertrouwen
Het onderling solidair zijn straalt een stevige samenwerking uit en daarnaast is het eenvoudiger om 
(financiële) afspraken te maken met individuele zorgaanbieders over garanties en risico’s. De 
Achterhoekse gemeenten spreken mede hierdoor het vertrouwen naar elkaar uit om in 
gezamenlijkheid de jeugdzorg goed te organiseren in de Achterhoek. Verevening stimuleert een 
inhoudelijke afstemming.

1.4 Risicoverevening draagt bij aan goed opdrachtgeverschap richting zorgaanbieders 
Goed opdrachtgeverschap houdt in dat het daarbij niet alleen gaat om de risico’s maximaal bij de 
zorginstellingen te leggen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat brengt namelijk het risico met zich 
mee dat teveel instellingen omvallen en het niveau aan zorgvoorzieningen zodanig omlaag gaat dat 
het duurzaam verschraald.

1.5 Verevenen beperkt de gevolgen van verhuizingen
Verhuizing van een gezin met risicovolle en kostbare zorg binnen de Achterhoek heeft geen direct 
gevolg voor de jeugdhulpkosten van de betreffende gemeenten; verhuizing van een gezin of kind 
met kostbare en risicovolle zorg van buiten de Achterhoek naar de Achterhoek wordt door alle 
gemeenten gezamenlijk gedragen.



Kanttekeningen
1.1 Verevenen kan de prikkel om te transformeren belemmeren

Transformatie staat los van wel of niet verevenen. Naast betere inhoudelijke zorg moet de gemeente 
transformeren om op de langere termijn de budgetten te beheersen, gezien de kortingen die het Rijk 
doorvoert. Daarnaast zijn er los van de verevening ook afspraken gemaakt met de bovenregionale 
aanbieders om deze zorg terug te dringen. 

1.2 Resultaat van sterk sturende gemeenten wordt teniet gedaan.
Gemeenten die inzetten op transformatie of strak sturen op de jeugdhulpbudgetten delen in de 
kosten van gemeenten die dat minder sterk doen. De verevening heeft echter betrekking op de 
duurdere zorg, waar de gemeente weinig tot geen invloed op kan uitoefenen. Dit zijn ook vormen 
van zorg waar de Achterhoek gezamenlijk in op trekt om deze te beïnvloeden.

1.3 Verevenen beperkt de speelruimte in de verdeling van de jeugdzorgbudgetten.
De verdeling tussen de jeugdzorgbudgetten voor de verschillende jeugdzorgvormen zijn gebaseerd 
op voorgaande jaren. Vanaf 2016 wordt naast de dure zorg ook de weinig beïnvloedbare zorg 
verevend. Verevenen van de kostbare en weinig beïnvloedbare zorg verhoogt de 
speelruimte/budgetten die er nodig zijn voor de overige (wel beïnvloedbare) zorg.

Uitvoering

Uitvoering en monitoring
 De begroting verevening Jeugdzorg 2017 bepaald of het een overschot- of een tekortgemeente 

betreft.

Kosten/baten
 De uitkomsten van de verevening Jeugdzorg 2017 worden meegenomen in de jaarrekening 2017.

Communicatie/participatie
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