
MEMO 
 
Van:  college van burgemeester en wethouders 
Aan:  commissie samenleving 
Datum:  3 februari 2014 

Betref:  Rv (14R.00005) inzake Bovenregionale samenwerking, sturing en contractering jeugdzorg 
2015 en budgetbrief  

Beste commissieleden, 
 
In het raadsvoorstel 14R.00005 staat bij argument 1.1 dat u begin februari een bijlage ontvangt waarin per 
zorgaanbieder en per zorgcategorie staat  aangegeven welk bedrag zij in 2015 vanuit onze jeugdzorgregio 
ontvangen voor het leveren van directe zorg en het in stand houden van de basiszorginfrastructuur. 
 
Cijfers nog onvoldoende betrouwbaar 

In de laatste week van januari is gebleken dat de laatste cijfers nog onvoldoende betrouwbaar zijn om 
budgetbrieven te versturen.  
 
Een verbetering van de cijfers is nodig omdat: 

- De Tweede Kamer het begrip “woonplaatsbeginsel” heeft aangepast; 
- Enkele aanbieders ook gegevens/kostensoorten hebben aangeleverd die niet overgaan naar de 

gemeenten (bijvoorbeeld AWBZ zorgvormen die in de AWBZ blijven); 
- Correcties  van andere fouten, zoals het hanteren van verkeerde zorgcategorieën en verkeerde tarieven. 

 
Enkel grote, met name residentiele, zorgaanbieders  zijn er nog niet in geslaagd om tijdig met verbeterde cijfers te 
komen ten opzichte van de cijfers die zij medio vorig jaar hebben aangeleverd.  
 
In de maand februari gaan we hard met de aanbieders aan de slag om een verbeterslag te bewerkstelligen. Het 
streven is om uiterlijk begin april de budgetbrieven te versturen. 

 
Moet de raad dan nog wel een besluit nemen over de budgetbrieven op dit moment?  
Formeel hoeft u nog geen besluit te nemen, maar in het kader van uw kaderstellende rol en om u 
maximaal in de gelegenheid te stellen mee te sturen adviseren wij dit wel. Het is belangrijk dat alle 
gemeenten begin april wel de budgetbrieven kunnen ondertekenen of de gemeente Woerden hiervoor 
te mogen mandateren.  
 

Voorstel 
Het college stelt voor om beslispunt 1. te wijzigen naar: 
 
De raad besluit 

gegeven:  

- het regionaal transitiearrangement jeugd voor de regio Utrecht West; 

- de financiële kaderstelling door het rijk in de decembercirculaire 2013;  

het college van B&W de ruimte te bieden binnen om aan de huidige jeugdzorgaanbieders en 
de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) uiterlijk voor 1 april 2014 financiële kaders te bieden voor het 
zorgaanbod in het jaar 2015. Dit onder voorbehoud van de definitieve budgetten van de 
Meicirculaire 2014, de begrotingsbehandeling 2015-2018 en de prestatievoorstellen van de 
huidige aanbieders.  


