
« r y ^ Gemeente 
R o o s e n d a a l Raadsmededeling 

Datum: Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: College, Ch. vd Maat, G. Obbink, H. Hermans, M. Ajroud 
Onderwerp Transitie Jeugdzorg: Risicodeling, Model van Verzekeren en Verrekenen 
Bijlage: 

Inleiding 
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. De gemeente is vanaf die datum 
verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Samen met de 8 andere gemeenten in West Brabant 
West bereidt Roosendaal zich voor op deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden. 

In het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West Brabant West is vastgesteld dat de negen gemeenten 
voor de niet vrij toegankelijk zorg (NVTZ) voor een combinatiemodel van verzekering en verrekening 
kiezen, waarbij elke gemeente in principe betaalt voor de zorg die haar burgers gebruiken, maar grote 
afwijkingen van het budget onderling verrekend worden. Het model is verder uitgewerkt. Het college 
heeft het model vastgesteld voor het jaar 2015. 

Doel 

Via deze raadsmededeling informeren wij u over de inhoud van het collegebesluit. 

Informatie 
Het model voor Verrekenen en Verzekeren kent twee elementen. Het zorgt door middel van solidariteit 
voor beperking van de financiële risico's voor de gemeenten in West Brabant West. Maar behoudt 
tegelijkertijd de prikkel voor de individuele gemeente om de beïnvloedbare kosten van de jeugdzorg zo 
veel mogelijk te beperken. 
• De vaste regionale kosten en de open einde regelingen met onbeïnvloedbaar risico, worden door 

de gemeenten gezamenlijk gefinancierd. Eventuele overschrijdingen worden door de gemeenten 
gezamenlijk bekostigd. 

• De kosten die door de gemeenten wel beïnvloedbaar zijn worden afgerekend per gemeente. Voor 
afwijkingen van meer dan 10% kan aanspraak worden gedaan op financiële bijstand uit de regio. 
De negen gemeenten dragen gezamenlijk de kosten boven deze 10% naar rato van het aantal 
jeugdigen. 

• De afspraak geldt voor één jaar. In september 2015 wordt de afspraak geëvalueerd ten behoeve 
van een afspraak voor 2016. 

Het model voor gezamenlijke risicodeling is uitgewerkt op basis van de volgende argumenten: 
1. 2015 is een overgangsjaar. Dat jaar typeert zich door grote onzekerheid in de kosten van het 

stelsel. Waar kosten onvoorspelbaar en niet beïnvloedbaar zijn, dragen de gemeenten de risico's 
gezamenlijk. Het gaat om de volgende onzekerheden: 
• geen inzicht in de volledige omvang van de klantstromen 
• groot deel van de kosten die niet beïnvloedbaar zijn, omdat gemeenten verplicht zijn om 

'continuïteit van zorg' te bieden. 
• beperkte onderbouwing van de financiële gegevens die hebben geleid tot het vastgestelde 

macrobudget 
• beperkt zicht op werkende sturingsmechanismen. 

2. Op een aantal onderdelen kunnen gemeenten sturen op het gebruik van jeugdzorg. Omdat er 
beperkt zicht is op werkende sturingsmechanismen, maken de gemeenten afspraken over samen 
leren, om zo zicht te krijgen op de wijze waarop gemeenten hun toegang en voorliggend veld 
optimaal kunnen organiseren. 

3. In 2016 worden de budgetten niet langer op historische maar op objectieve gronden verdeeld. 
Hierdoor is bijstelling van de risicodelingssystematiek in 2016 noodzakelijk. De afspraken gelden 
dan ook voor één jaar. 

Een consequentie van het model is dat voordeelgemeenten bijbetalen aan een deel van de tekorten 
van nadeelgemeenten. Een eventueel positief resultaat over 2015 op het gebied van Jeugd valt 



daarom niet vrij voor de algemene middelen, maar wordt ingelegd in het regionale Verzekeringsmodel. 
Hiermee kopen we deels risico en financiële excessen af, waarvan de waarde vele malen groter wordt 
geacht. 

Vervolg (procedure) 
Met het vastgestelde model voor gezamenlijke risicodeling kan de werkbegroting voor de regio West 
Brabant West verder worden uitgewerkt. De financiering- en verantwoordingssystematiek wordt 
geïmplementeerd, zodat de gemeenten goed zicht hebben op de werking en functionaliteit van het 
model. In 2015 volgen de negen gemeenten een gezamenlijk leerprogramma. Doel hiervan is om 
overschrijding door een enkele gemeenten binnen de regio op constructieve wijze te bespreken. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 
De wethouder voor Jeugd 

Hugo Pold 


