
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Methodiek van afrekening van de regionaal 
gecontracteerde jeugdhulp, met de gemeenten 
Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.  

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Duidelijkheid over de gemaakte afspraken, zodat 
de onderlinge eindafrekening jeugdhulp tijdig 
afgerond kan worden. 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Instemmen met de nadere invulling van de tekst 
uit het Inkoopplan Jeugdhulp 2017, conform dit 
voorstel. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag 
en Braassem zijn in het Inkoopplan 2017 
afspraken vastgelegd over de wijze van 
afrekening van de regionaal gecontracteerde 
jeugdhulp bij de jaarafrekening. In dit voorstel 
wordt nadere invulling gegeven aan deze 
afspraken. Door dit voor de definitieve afrekening 
te laten vaststellen wordt voorkomen dat er 
achteraf discussie over de opzet ontstaat. 
 

8. Inspraak    
  Ja, door: De Werkgroep Controle en 

Verantwoording. 
  Wanneer: eind 2017-begin 2018 



 

9. Financiële gevolgen   Binnen programmabegroting Jeugdhulp 
Holland Rijnland 

  Onderling kunnen verschuivingen tussen 
gemeenten optreden. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 
Jeugdwet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

 DVO Jeugdhulp 2017-2018 gemeenten - 
Holland Rijnland  

 Inkoopplan Jeugdhulp 2017 
11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: 
Organisatie: 
 

 
Onderwerp: 
Methodiek van afrekening van de regionaal gecontracteerde jeugdhulp, met de 
gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. 
 
Beslispunten: 
Voor de jaren 2017 en 2018 (en bij ongewijzigde DVO ook voor 20191): 

1. Afrekening Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) en gesloten 
jeugdhulp uitvoeren volgens de afspraken in het Inkoopplan Jeugdhulp 2017 die 
in dit besluit verder worden uitgewerkt. 

2. Afrekening VeiligThuis, de Jeugdbeschermingstafel (JBT), het Crisis Interventie 
Team (CIT) en het Jeugd Preventie Team (JPT volgens volledige solidariteit 
uitvoeren. 

3. Afrekening Compensatie VO (compensatie voor gemeenten met Voortgezet 
Onderwijs) volgens begrote bedragen uitvoeren. 

 
Voor de jaren 2017 en 20182: 

4. Afrekening Regionale uitvoeringskosten volgens volledige solidariteit, rekening 
houdend met de vastgestelde maximale bijdragen voor de gemeenten Alphen 
aan den Rijn en Kaag en Braassem conform Inkoopplan Jeugdhulp 2017. 

 
Inleiding: 
Met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn in het Inkoopplan 
2017 afspraken vastgelegd over de wijze van afrekening bij de jaarafrekening van de 
regionaal gecontracteerde jeugdhulp. In dit voorstel wordt nadere invulling gegeven aan 
deze afspraken. Door dit voor de definitieve afrekening te laten vaststellen wordt 
voorkomen dat er achteraf discussie over de opzet ontstaat. Dit voorstel is in 
samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en de Werkgroep Controle en 
Verantwoording opgesteld. Zij adviseren positief over dit voorstel, en adviseren tevens bij 
het maken van nieuwe afspraken over de organisatie van de inkoop nadrukkelijk te kijken 
naar de effecten die dit heeft op de bedrijfsvoering en de eenvoudigheid voor de 
uitvoering.  

                                                      
1 De jeugdhulpcontracten zijn afgesloten voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Het voorstel is om de 

afspraken gedurende deze periode gelijk te houden. Echter de DVO is tot en met 2018 
afgesloten. Het kan dat in de vervolgafspraken over de samenwerking dusdanige wijzigingen 
plaatsvinden dat het noodzakelijk is ook de afspraken over de onderlinge verrekening te herzien. 

2 De afspraken over de inzet van de TWO voor Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn voor 
2017 en 2018 vastgesteld. Voor 2019 worden er nieuwe afspraken gemaakt. 

Vergadering: PHO 
Datum: «DATE5»  
Tijd: «MEETING_TEXT9» 
Locatie: «MEETING_TEXT3» 
Agendapunt:  
Kenmerk: «MARK»  



 

 
Beoogd effect: 
Duidelijkheid over de gemaakte afspraken en snelle afhandeling van de eindafrekening 
jeugdhulp mogelijk maken. 
 
Argumenten:  
In het vastgestelde Inkoopplan Jeugdhulp 2017 is opgenomen (artikel 6.2.1.5) dat: 
Voor die delen waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem  
participeren in de regionale inkoop vallen de afwijkingen in de zorgconsumptie op basis 
van een gewogen meerjarig gemiddelde – van minder dan tien procent over- of 
onderconsumptie t.o.v. de realisatie in deze gemeenten – binnen de kaders van het 
vereveningsmodel. In geval de afwijkingen hoger uitpakken betalen de beide gemeenten 
bij, dan wel krijgen zij het teveel betaalde gestorneerd. Het gaat daarbij om het bedrag 
van de over- of onderschrijving boven de 10 procent afwijking. Deze verrekening vindt 
plaats pas nadat de definitieve jaarcijfers bekend zijn in juni van het daarop volgende 
jaar. In het najaar van 2016 volgt een voorstel over de regionale verevening. 
 
De TWO Jeugdhulp koopt voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en 
Braassem de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) in en tevens de jeugdhulp 
in het gedwongen kader. Hiernaast worden VeiligThuis, de jeugdbeschermingstafel (JBT), 
het Crisis Interventie Team (CIT) en het Jeugd Preventie Team (JPT) ingekocht of 
bekostigd, zijn er gemeentelijke afspraken over de compensatie voor gemeenten met VO-
scholen en wordt bijgedragen aan de Regionale uitvoeringskosten  van de TWO 
Jeugdhulp. 
 
Voor al deze aspecten moeten vooraf afspraken gemaakt worden voor de afrekening, 
zodat er in het afrekentraject duidelijkheid is over welke gemeenten welke kosten dragen. 
 
Het voorstel voor de afrekening is: 
 
Budgetten in de begroting Voorstel wijze van afrekenen 
Compensatie VO Begroting = Realisatie 
VeiligThuis, JBT, CIT, JPT Volledige solidariteit tussen 13 

gemeenten 
Regionale uitvoeringskosten Maximale bijdrage vastgelegd in 

Inkoopplan 2017 
(bij lagere realisatie TWO – volledige 
solidariteit tussen 13 gemeenten) 

Individuele jeugdhulp  
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
(JB/JR)  

Volgens artikel 6.2.1.5 van het 
Inkoopplan 2017 en nadere uitwerking 
in dit voorstel. 

Gesloten jeugdhulp en toeleiding gesloten 
jeugdhulp 

Volgens artikel 6.2.1.5 van het 
Inkoopplan 2017 en nadere uitwerking 
in dit voorstel. 

 
 
 



 

Nadere invulling van artikel 6.2.1.5 
 De solidariteit wordt voor beide zorgvormen JB/JR en gesloten Jeugdhulp (incl. 

uitvoeringskosten) apart berekend. Dit omdat de realisatie op verschillende IV3-
codes opgegeven moet worden. 

 Zoals in artikel 6.2.1.5 is aangegeven wordt voor de gemeenten Alphen aan den 
Rijn en Kaag en Braassem – individueel – bezien in hoeverre de realisatie 2017 
afwijkt van de gemiddelde realisatie over 2015 en 2016. Indien de realisatie 2017 
meer dan 10% afwijkt, dan ontvangt of betaalt deze gemeente het verschil. Het 
resterende regionale jeugdhulpgebruik wordt herverdeeld over de 13 gemeenten 
volgens de solidariteitsverdeelsleutel. 

 Indien de hele regio voor de genoemde onderdelen stabiel jeugdhulpgebruik laat 
zien is dit voldoende om een tot een goede herverdeling van de solidariteit te 
komen. Indien echter de hele regio een stijgend of dalend jeugdhulpgebruik laat 
zien, dan kan het zo zijn dat de gemeenten Alphen aan de Rijn en Kaag en 
Braassem dubbel betalen of ontvangen. Daarom wordt een minimale en een 
maximale bijdrage voor de beide gemeenten vastgelegd. Hierbij wordt 
aangesloten bij de 10% van de gemiddelde realisatie over 2015 en 2016. Dus 
voor beide gemeenten geldt dat zij een bandbreedte ten opzichte van hun eigen 
realisatie 2017 hebben en nooit minder betalen dan 10% onder de realisatie 2017 
en nooit meer dan 10% hierboven. Dit is een aanzienlijke beperking van de 
geldende solidariteit. Het positieve of negatieve verschil dat hierdoor ontstaat 
wordt onder de 11, 12 of 13 gemeenten herverdeeld.  

 Voor de berekening 2018 worden de jaren 2016 en 2017 als grondslag genomen 
en de realisatie 2018.  

 
Kanttekeningen/risico’s: 
Zie financiën. 
 
Financiën:  
Het beperken van de solidariteit voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en 
Braassem is vastgelegd in het Inkoopplan 2017. In dit voorstel wordt invulling gegeven 
aan deze passage. Dit zal financiële gevolgen hebben voor de afrekening naar 
gemeenten, maar pas bij verwerking van de cijfers wordt het duidelijk of het positieve of 
negatieve gevolgen heeft.  
 
Planning:  
Eindafrekening jeugdhulp 2017 zal eind mei 2018 gereed zijn. 
 
Communicatie: 
Nvt 
 
Evaluatie: 
In de nieuwe opzet van de organisatie van de inkoop jeugdhulp wordt gezocht naar een 
simpelere manier om de afrekening onderling te verrekenen. De solidariteit is een 
belangrijke element van de huidige wijze van deze organisatie. 
 
Bijlagen: 
nvt 


