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Agendapunt: 6. H-4

Onderwerp:

bovenregionale s a m e n w e r k i n g , sturing en contractering jeugdzorg
2015 en budgetbrief j e u g d z o r g a a n b i e d e r s februari 2014

De raad van de gemeente W o e r d e n ;
gelezen het voorstel d.d. 14 januari 2014 van:
- burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
b e s l u i t :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

-

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 mei 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.
dat voor het jaar 2015 de financiële risico's op alle in de regionale transitiearrangementen
genoemde bovenregionale zorg worden gedeeld door gemeenten uit de zes Utrechtse
jeugdzorgregio's;
dat de middelen voor jeugdzorg in 2015 aan jeugdzorg worden besteed;
het college opdracht te geven om bij onevenredig gebruik van zorg (verschil tussen gemeenten
e/o regio's) in overleg te treden met de betreffende gemeenten e/o regio's om hun infrastructuur
voor preventie en/of voorkomen instroom in zwaardere zorg zo snel mogelijk op orde te krijgen;
het college opdracht te geven om in geval van het ontstaan van wachtlijsten afspraken te maken
met zorgaanbieders over alternatieve trajecten;
het college opdracht te geven om in het geval van een (mogelijk) faillissement van een
zorgaanbieder te bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om een faillissement te
voorkomen, dan wel de problemen die voortvloeien uit een eventueel omvallen van een
aanbieder op te vangen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerd ;n in zijn
ope^teare^ergadering^gehouden op 26 maart 20J
fiér/
x
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