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Bezuinigingsvoorstel voor Inkoop Jeugdhulp 2016

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
1. Neem kennis van het Inkoopplan Jeugdhulp 2016.
2. Stem in met bezuinigingsvoorstel B genoemd in het inkoopplan Jeugdhulp 2016.
Bestaand kader:
-

De beleidsvisie ‘iedereen doet mee’

-

Beleidsplan: ‘Hart voor de jeugd’

-

Inkoopstrategie Jeugdhulp 2016

Doelstelling:
Kaders vaststellen voor de een verantwoorde inkoop van jeugdhulp in 2016

Inleiding:
De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO)
is door de samenwerkende gemeenten ingesteld voor het inkopen van jeugdhulp.
Onderdeel van de opdracht is voorstellen te doen over de wijze waarop de inkoop
vorm krijgt.
De TWO heeft voor de inkoop van jeugdhulp voor 2016 een inkoopplan opgesteld. Dit
plan geeft kaders waarbinnen de TWO kan werken voor de 13 samenwerkende
gemeenten.
Hoofdstuk 3 van het inkoopplan gaat over de noodzakelijke bezuinigingen voor
2016. Er worden 3 varianten uiteengezet voor het realiseren van deze bezuinigingen:
A. Overall korting van 10% op alle budgetten
B. Gewogen toedeling per perceel, gebaseerd op inhoudelijke afwegingen.
C. Een combinatie van variant A en B (6% vast en 4% gewogen).
Het college heeft al ingestemd met het inkoopplan, aangezien dit een bevoegdheid
van het college is. Omdat de raad budgetrecht heeft, wordt nu aan de raad gevraagd
in te stemmen met het voorstel voor de wijze waarop bezuinigingen moeten worden
gerealiseerd.
Het Inkoopplan Jeugdhulp 2016 is een vervolg op de Inkoopstrategie Jeugdhulp 2016,
waarmee het college in mei 2015 instemde en dat toen ter informatie aan de raad is
toegestuurd.
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Argumenten:
2.1 In 2016 ontvangen gemeenten fors minder budget voor jeugdhulp
De meicirculaire 2015 laat zien dat het budget voor gemeenten in de regio Holland
Rijnland daalt van ruim 107 miljoen euro in 2015 naar bijna 96 miljoen euro in 2016.
2.2 Variant B voldoet aan de randvoorwaarden die door het portefeuillehouders-

overleg zijn gesteld
Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft het volgende kader meegegeven
voor het uitwerken van het bezuinigingsvoorstel:


Geen bezuinigingen op het totaalbudget van de JGT’s, maar wel de fte-prijs
bijstellen.



Geen bezuinigingen op de PGB’s.



Instellen van een flexibel budget zodat lopende het jaar ingespeeld kan worden
op fluctuaties.

2.3 Variant B is gebaseerd op inhoudelijke beleidskeuzes
Per soort (perceel) jeugdhulp wordt overwogen welke bezuiniging kan worden
gerealiseerd. Dit betekent dat de bezuiniging voor de ene soort relatief hoger is dan
voor de andere. Elke bezuiniging die mogelijk is, kan worden gerealiseerd. Hiermee
speelt variant B het beste in op de vernieuwing (transformatie) van de jeugdhulp, die
in de regio Holland Rijnland gewenst wordt.
2.4 Variant B maakt het beste mogelijk dat op de vraag van de klant wordt ingespeeld
Omdat per perceel een inhoudelijke afweging wordt gemaakt, kan ook de vraag van
de klant worden meegenomen.
Financiële dekking:
De meicirculaire 2015 is pas gepubliceerd. Een globale analyse is verwerkt in
hoofdstuk 3 van het inkoopplan. De voorlopige begroting jeugdhulp wordt op 15 juli
in het PHO Sociale agenda geagendeerd. Bij dit agendapunt volgt dan ook de
grondige analyse van de meicirculaire voor wat betreft de gevolgen en effecten voor
de inkoop jeugdhulp 2016. De definitieve begroting jeugdhulp volgt in het vierde
kwartaal.
Met bezuinigingsvariant B, de gewogen toedeling, blijft de inkoop waarschijnlijk
binnen het macrobudget jeugdhulp 2016. Daarnaast wordt een flexibel budget
ingezet om beter in te kunnen spelen op fluctuaties in de vraag bij de huidige
aanbieders.
Urgentie:
Urgent, de inkoop moet tijdig starten.
Kanttekeningen:
2.1. Variant B verdeelt de bezuiniging niet gelijkmatig over de aanbieders.
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Varianten A en C zijn gebaseerd op de kaasschaaf methode. De bezuinigingen bij
deze varianten zijn meer gelijkmatig verdeeld over de aanbieders dan bij variant B.
Het gelijkmatig verdelen van de bezuinigingen over de aanbieders achten we echter
minder belangrijk dan het maken van inhoudelijke keuzes.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- Inkoopplan Jeugdhulp 2016
- Collegebesluit dd 12-05-2015 iz inkoopstrategie Jeugdhulp 2016
Informatie bij: Mariska Roos, M.Roos@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537256
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RAADSBESLUIT

Bezuinigingsvoorstel voor Inkoop Jeugdhulp 2016

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 7 juli 2015
gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2.1 en 2.3 van de
Jeugdwet
besluit:
1. Kennis te nemen van het Inkoopplan Jeugdhulp 2016.
2. In te stemmen met het bezuinigingsvoorstel B genoemd in het Inkoopplan
Jeugdhulp 2016.

Aldus besloten in de vergadering van 17 september 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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