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Onderwerp: Regionale werk begroting jeugdzorg2OLT
Bijlage:

Kennisnemen van
Het college heeft de regionale werkbegroting jeugdzorg voor 2ot7 vastgesteld.

lnleiding
Voor de 9 samenwerkende gemeenten in de regio West-Brabant West (WBW) ls 2016 het tweede
uitvoeringsjaar waarin zij gezamenlijk bouwen aan een nieuw Jeugdzorgstelsel. Er is veel in beweging
in het jeugdzorgstelsel. ln 2016 is de regio gestart met resultaatgerichte financiering, een dynamisch
proces op inhoud en bedrijfsvoering wat veel vraagt van aanbieders en jeugdprofessionals.
Zoals ook eerder met u gedeeld hebben we te maken met krimpende budgetten voor de Jeugdzorg in
onze regio. De kortingen zetten de veranderingen onder druk maar maken tegelijkertijd duidelijk dat
transformatie van het stelsel noodzakelijk is.

nformatie/kern boodschap
ln het kader van de regionale samenwerking wordt er jaarlijks een regionale werkbegroting jeugdzorg
opgesteld. Het doel van de werkbegroting is om voor 2O77 een financiële basis voor de jeugdzorg in
de regio WBW op stellen, waarbij het uitgangspunt per gemeente is dat de jeugdwet binnen
Rijksbudget wordt uitgevoerd. De vaste kosten, de tekorten en de risico's worden evenredig (naar
rato van de Rijksinkomsten) verdeeld over de gemeenten. Op basis daarvan worden inkoopafspraken
gemaakt voor het komende jaar.
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Voor 2OL7 worden voor de regio WBW de Rijksinkomsten voor de jeugdzorg met ca. 5 miljoen euro
verlaagd. Daarnaast is de financiële taakstelling zoals opgenomen in de werkbegroting 2016, deels
behaald. De Rijkskorting en de niet gerealiseerde financiële taakstelling vormt een financieel risico
voor 2OL7.
Om deze risico te beheersen heeft het college díverse maatregelen vastgesteld om te komen tot
bijsturing in het stelsel. Deze maatregelen zijn:
Kritische houding ten opzichte van trajecten duurzaam en hoogcomplex.
lnzoomen op de route via de huisarts, jeugdarts, kinderarts,
Afstemming met passend onderwijs en WLZ(Wet langdurige zorg)
uniformering van de rol van de jeugdprofessional met betrekking tot verlenen van ambulante
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ondersteuning.
Doorontwikkeling van de tar¡even in 2OL7.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geìhformeerd
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De
De burgemeester,
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