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Onderuverp: Solidariteitsafspraken 2016 Jeugd West Brabant West

Bijlage:

lnleiding
ln het lnrichtingskader Zorg voor Jeugd in West Brabant West is vastgesteld dat de negen gemeenten
voor de niet vrij toegankelijk zorg (NWZ) voor een combinatíemodel 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 2016.
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.
Met behulp van evaluatie over het verloop van het verrekenen en verzekeren in 2015 is geadviseerd
om:
- de vaste budgetafspraken naar rato van de Rijksinkomsten te verdelen, omdat dit
aansluit bij het objectief verdeelmodel.
- de risico's op de niet vrij toegankelijk zorg (inclusief de landelijk werkende instellingen)
met een open eindkarakter te delen.
Het model is er op gericht de risico's op de zorgtypen; zorg in natura (Zin), pgb, Landelijk Transitie
Arrangement (LTA) en de Landelijke Werkende lnstellingen (LWl) met elkaar te delen. Om de
gemeentelijke uitvoering te stimuleren om naar vermogen bij te dragen aan het in stand houden van
de solidariteit wordt een prikkel in het systeem gebouwd (vergelijkbaar met het 10% te verzekeren
bedrag uit het model van verrekenen en verzekeren 2015). Financieel komt het erop neer dat er
sprake is van solidariteit bij driekwart van de kosten (€54 miljoen). Dit hoge bedrag brengt ook een
hoog eigen risico met zich mee.
Met betrekking tot het eigen risico gaan we uit van 10o/o van het budget van de zorgtypen: zorg in
natura, pgb, LTA en de landelijke werkende instelling. Voor Roosendaal betreft het eigen risico in
2016 maxim aal € 1.500.000. Het tekort wat er bij een gemeente resteert na 10% eigen risico wordt
onderling verdeeld op basis van de Rijksinkomsten. De werkelijke afrekening vindt plaats op
realisatiebasis. De definitieve verdeling van de kosten gebeurt aan de hand van de meest actuele
inzichten in de Rijksinkomsten. ln de praktijk zal dit op basis van een september of een
decem bercirculaire verdeeld worden.

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 is reeds
geïmplementeerd en zal verder verbeterd worden zodat de gemeenten beter zicht krijgen op de
werking en functionaliteit van het model. Doel hiervan is om overschrijding door een enkele
gemeenterl binnen de regio op constructieve wijze te bespreken. De ervaring van de eerste negen
maanden in 2015 wijzen uit dat dit een zeer positief verloop kent. Gemeenten pakken zoveel als
mogelijk samen op. Tussentijds worden de gemeenteraden geïnformeerd (o.a. middels de gebruikelijk
planning & controldocumenten).
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