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Kennisnemen van
Het college van B&W heeft op 13 juli besloten in te stemmen met de voorgestelde tarieven voor de
Gecertificeerde lnstellingen zoals op 29 juni in principe overeenkomen door de jeugdzorgregio's en
Gecertificeerde lnstellingen ( Gl's) in Brabant.

lnleiding
Vorige week hebben wij u geînformeerd over het principeakkoord dat de gezamenlijke

jeugdzorgregio's en Gl's in Noord-Brabant hebben bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en

jeugdreclassering. Ook namens de jeugdzorgregio WBW is ingestemd met d¡t principeakkoord,

waarbij het voorbehoud is gemaakt dat het beslissen tot een tariefsverhoging een bevoegdheid is van

de colleges van B&W van de verschillende gemeenten.

lnformatie
Het voorstel voor nieuwe tarieven is besproken in de colleges van de 9 gemeenten die samen de
jeugdzorgregio WBW vormen. ln alle colleges is ingestemd met tarieven uit het principeakkoord. Ook
het college van Roosendaal heeft op 13 juli ingestemd.
Dit betekent dat de tarieven met terugwerkende kracht worden aangevuld met gem¡ddeld 5% tot het
landelijk gemiddelde. Tevens wordt aan de Gl's per 2O2O een risico-opslag van 2% en per 2021 een
innovatietoeslag van 2% toegekend.

Consequenties
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de (landelijke) roep om hogere tarieven voor het werk dat de
Gl's doen voor de kwetsbare kinderen en gezinnen. De tariefsverhoging is een belangrijke stap in de
inhoudelijke dialoog die gevoerd wordt tussen onder meer de gemeenten en de Gl's'

De financiële gevolgen van dit besluit zullen worden verwerkt in de najaarsbrief 202L.

Communicatie
De besluitvorming van de 9 colleges in West-Brabant West zal in het bovenregionaal bestuurlijk overleg

op 23 juli worden medegedeeld aan de regio Hart van Brabant als accounthoudende regio, conform de

eerder afgesproken communicatielijn.

Vervolg(procedure)
ln het najaar van 2021zal dit proces onder leiding van de Jeugdautorite¡t moeten leiden tot afspraken

over inhoudelijke beleidskeuzes en de daarbij aansluitende tarieven voor de iaren2022 en verder. Van

het vervolg van dit proces zullen we u op de hoogte houden.
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Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te geihformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgem
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