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inzake jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd

Zuid-Holland Zuid en onderzoek LTA

Samenvatting
Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij uw raad over:
1. de voorlopige cijfers 2015 van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
(Serviceorganisatie), vooruitlopend op de behandeling van de jaarrekening
van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) in het Algemeen Bestuur (AB)
van 7 juli a.s.;
2. de uitkomsten van het onderzoek naar het Landelijk Transitiearrangement (LTA).

Inleiding
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 zowel financieel als inhoudelijk
verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet.
In de regio Zuid-Holland Zuid zijn de taken die voortvloeien uit deze wet in
mandaat en delegatie belegd bij de Serviceorganisatie.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de DG&J geeft in de bijgevoegde informatiebrief
een toelichting op de uitkomsten en de afwijkingen ten opzichte van de
verwachtingen bij de tweede bestuursrapportage.
Het Algemeen Bestuur (AB) van de DG&J informeert u middels de bijgevoegde
informatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar het LTA.
Wij hebben van de DG&J niet alleen een openbaar memo ontvangen waarin de
bevindingen zin opgenomen van een onderzoek naar de werking van het LTA in de
regio Zuid -Holland -Zuid, maar ook een vertrouwelijk memo. Hierin zijn ook
bedrijfsgegevens van zorgaanbieders zijn verwerkt. Ten aanzien van dit
laatstgenoemde memo hebben wij geheimhouding opgelegd en wordt uw raad
gevraagd deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Doelstelling
Uw raad informeren over de voorlopige cijfers 2015 van de Serviceorganisatie en
de uitkomsten van het onderzoek naar het LTA.
Stand van zaken/de feiten
Voorlopige cijfers 2015 Serviceorganisatie
Bij de tweede bestuursrapportage heeft de Serviceorganisatie een overschrijding
geprognosticeerd van C 4.479.000,-. Deze verwachte overschrijding is, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, vastgelegd in een
begrotingswijziging aldaar en heeft geleid tot aanvullende facturen richting de
gemeenten. Zo heeft de gemeente Dordrecht C 1.410.000,- bijbetaald.
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Bij het opmaken van de voorlopige cijfers door de Serviceorganisatie is gebleken
dat de bij de tweede bestuursrapportage verwachte overschrijding zich niet heeft
voorgedaan en dat er nu een onderbesteding is van C 241.000,- ten opzichte van
de begroting voor wijziging bij de tweede bestuursrapportage.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de DG&J geeft in de bijgevoegde informatiebrief
een toelichting op de uitkomsten en de afwijkingen ten opzichte van de
verwachtingen bij zijn tweede bestuursrapportage. In een bijlage bij deze brief is
een toelichting per begrotingspost opgenomen.

Uitkomsten onderzoek LTA
Vorig jaar heeft de serviceorganisatie bij het DB en AB van de DG&J en in
subregionale raadssessies gemeld en toegelicht dat een belangrijke bron voor de
toen dreigende financiële overschrijdingen het Landelijk Transitiearrangement
(LTA) was. Om deze overschrijding terug te dringen is actie gezet op het
terugdringen van het gebruik van het LTA door afspraken te maken met de
verwijzers en aanbieders. Daarnaast is door de Serviceorganisatie bij de VNG
verzocht om een onderzoek naar de oorzaken van het verschil tussen de door de
VNG geadviseerde kosten en de door de Serviceorganisatie in de loop van 2015
geprognosticeerde kosten.
In de bijgevoegde rapportage van het onderzoek zijn door onderzoeksbureau
Significant antwoorden gegeven op de deelvragen die de Serviceorganisatie samen
met de VNG heeft geformuleerd. De conclusies zijn in het kort samengevat:
een deel van de zorg in onze regio is eigenlijk 'gewone zorg die niet tot het LTA
behoort, maar regionaal gecontracteerd had moeten worden;
het was bij de contractering over 2015 lastig om goed te bepalen wat onder de
zorg in het kader van het LTA en de regionale contractering viel;
er wordt geadviseerd om tot afspraken te komen tussen de Serviceorganisatie
en Yulius voor de jaren dat deze zorg nog onderdeel uitmaakte van het LTA (tot
2018).
Inmiddels is met Yulius de afspraak gemaakt dat voor 2016 op de LTA zorg een
budgetplafond ter hoogte van de realisatie 2015 van toepassing is. Daarnaast zijn
nog gesprekken gaande over de condities waaronder de gehele LTA zorg van Yulius
in de regionale contractering kan worden opgenomen. De VNG heeft aangegeven
dat de uitkomsten van dit rapport worden meegenomen in de landelijke
contractering vanaf 2018. Expliciet zal worden opgenomen dat er geen sprake kan
zijn van landelijke contractering wanneer een regio een dusdanig groot aandeel
heeft in het gebruik van de specifieke jeugdhulp bij een aanbieder.
Voor onze regio betekent het dat vanaf 2018 het LTA deel van Yulius regionaal
gecontracteerd wordt.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid
De voorlopige cijfers 2015 van de Serviceorganisatie zijn middels deze
raadsinformatiebrief aan u toegestuurd, vooruitlopend op de behandeling van de
jaarrekening van de GR DG&J in het AB van 7 juli 2016 a.s..

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
- Informatiebrief DB jaarrekening SO.
- Bijlage bij Informatiebrief DB jaarrekening SO - toelichting afwijkingen &
VNG publicatie.
- Informatiebrief DB uitkomsten LTA onderzoek.
- Bijlage bij Informatiebrief DB uitkomsten LTA onderzoek - rapportage.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wetouders
geBaCeblel
ue secreLdris
ue

M.M. van der Kraan
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