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inzake bijsturen uitvoering jeugdhulp Zuid-Holland

Zuid 2015

Samenvatting
Hierbij informeren wij u over het besluit van het Algemeen Bestuur van de
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&I) over het bijsturen van de
uitvoering van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast informeren wij u
over de i e Bestuursrapportage 2015, de Knoppennotitie Jeugdhulp Zuid-Holland
Zuid en het Inkoopkader Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de
uitvoering van de Jeugdwet. Nu wordt duidelijk hoe het ontworpen stelsel voor de

jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid (ZHZ) daadwerkelijk functioneert, wat goed gaat en
wat moet worden aangepast. Dit maakt 2015 een jaar dat in het teken staat van
ervaringen opdoen, leren en daar waar nodig aanpassingen doen. Met als doel dat
het stelsel in 2015 voor cliënten functioneert en financieel binnen het budgettaire
kader blijft. Als mocht blijken dat het stelsel niet functioneert of de uitvoering
buiten het beschikbare budget dreigt te lopen, dan zal bijsturing moeten
plaatsvinden.

In 2014 is in het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (BRTA) een
inventarisatie gemaakt van de risico's bij de uitvoering van de jeugdhulp in 2015.
Op basis van deze risico-inventarisatie is een benodigde risicoreserve van de
deelnemende gemeenten van in totaal C 6,3 miljoen vastgesteld.
Doelstelling
Met deze brief informeren wij u over het besluit van het Algemeen Bestuur van de
DG&J over het bijsturen van de uitvoering van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid.

Stand van zaken/de feiten
Op dit moment zijn er nog weinig betrouwbare gegevens beschikbaar over het
gebruik van de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie
heeft echter op basis van onvolledige informatie, een uitvraag bij de
jeugdhulpaanbieders en aannames een eerste inschatting gemaakt van de
budgetrealisatie in 2015.

Op basis hiervan leek een forse aanslag op de risicoreserve te ontstaan. Dankzij
bijsturing is dit deels afgewenteld. Op dit moment is namelijk een technische
ingreep gedaan waardoor de gemeenten naar verwachting een bedrag van
C 1,6 miljoen extra moeten bijdragen aan de Serviceorganisatie. Dit bedrag
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bevindt zich ruim binnen de grenzen van de risicoreserve van C 6,3 miljoen zoals
opgenomen in de risico-inventarisatie van het Beleidsrijk Regionaal Transitie
Arrangement (BRTA).
Vanwege de onzekerheden waarop de uitvraag en de aannames zijn gebaseerd, als
ook de onvolledige informatie heeft het Algemeen Bestuur van de DG&J de
deelnemende gemeenten geadviseerd om de omvang van de in het BRTA
vastgestelde risicoreserve onverkort te handhaven op het bedrag van C 6,3 euro.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief van het Algemeen Bestuur van
de DG8t3 in de bijlage.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De Serviceorganisatie monitort de voortgang van de budgetrealisatie in 2015 en de
effecten van de bijsturingsmaatregelen op de passende hulp aan kinderen en
gezinnen en stuurt waar mogelijk bij. Wanneer de budgetuitputting en/of de hulp
aan kinderen en gezinnen uit de pas dreigen te lopen, dan wordt u daar,
overeenkomstig de bijdrageverordening, over geïnformeerd. Uiteraard blijft het
uitgangspunt dat de jeugdhulp in 2015 voor cliënten functioneert en binnen het

budgettaire kader wordt uitgevoerd.
Bijlagen
- brief AB DG&I over het bijsturen van de uitvoering van de jeugdhulp in
Zuid-Holland Zuid;
- de l e Bestuursrapportage 2015;
- de Knoppennotitie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
- het Inkoopkader Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.
(\

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burtgemeester

M.M. van der Kraan

M. Brok
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