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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Risicoverevening Jeugd 2017 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. Vaststellen van de risicoverevening Jeugdhulp tussen de BUCH gemeenten over het 
 jaar 2017.  
2. Waarbij financiële tekorten van de eventuele nadeelgemeenten worden verevend naar 
 rato van het macrobudget jeugdhulp t.o.v. de uitgaven. 
 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 4 juli 2017 
Zaaknummer : BB17.00261 
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RAADSVOORSTEL 

 
1. INLEIDING 

 
Dit voorstel betreft de voortzetting van risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp van de 
BUCH-gemeenten over het jaar 2017. 
 
In het laatste kwartaal van 2016 hebben de raden besloten om de risicoverevening in BUCH 
verband voor wat betreft de jeugdhulp voort te zetten naar 2016. In dit risicovereveningsmodel 
voor de jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budget) worden de financiële tekorten 
van de eventuele nadeelgemeenten verevend; uitgangspunt is hierbij het macrobudget jeugdhulp 
ten opzichte van de uitgaven. Geadviseerd wordt nu om dit model wederom te hanteren voor het 
jaar 2017. 
 
 

1.1 Doel advies  
Van de raad wordt verwacht dat hij: 

- De risicoverevening Jeugdhulp BUCH 2017 vaststelt 
 
 
2 KEUZERUIMTE  
 
Er zijn verschillende modellen mogelijk om risico's te verevenen. Daarnaast is er de keuze om 
te stoppen met de risicoverevening Jeugd. In het meest vergaande model worden de 
budgetten van de verschillende gemeenten volledig samengevoegd. Deze methode is in onze 
zienswijze niet passend gezien elke gemeente zijn eigen beleid heeft, waar financiële 
gevolgen aan kunnen zitten. Alle kosten verdelen aan de hand van inkomsten-uitgaven lijkt 
hier derhalve niet redelijk.  
Het afschaffen van de risicoverevening kan nu nog niet goed onderbouwd worden, aangezien 
alleen de financiële resultaten over 2015 nu volledig in beeld zijn. Gezien de aard van de 
kosten kan de omvang van het financiële risico nu nog onvoldoende in kaart worden gebracht, 
en worden afgezet tegen de beschikbare bestemmingsreserves. 
 

 
2.1 Beleidskaders 
 

2.1.1 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:  
 

2.1.2 Provinciale, landelijke en Europese wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: N.v.t. 
 
 
3 ADVIES  
 
3.1  Toelichting op het advies 

 
In het laatste kwartaal van 2016 hebben de raden besloten om de risicoverevening in BUCH 
verband voor wat betreft de jeugdhulp voort te zetten naar 2016. In dit risicovereveningsmodel voor 
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de jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budget) worden de financiële tekorten van de 
eventuele nadeelgemeenten verevend; uitgangspunt is hierbij het macrobudget jeugdhulp ten 
opzichte van de uitgaven. 
 
Dit risicovereveningsmodel is vanaf 2015 toegepast. In 2015 waren er bij de gemeenten geen 
tekorten op de jeugdhulp, waardoor er geen verrekening nodig was. Ook zijn er door alle BUCH 
gemeenten aparte bestemmingsreserves ingesteld om eventuele toekomstige tekorten in verband 
met de decentralisaties op te kunnen vangen. 
In april 2017 wordt beoordeeld of er voor 2016 verrekening plaats dient te vinden. 
 
Op dit moment zijn alleen de resultaten over 2015 volledig in beeld. Men kan echter nooit uitgaan 
van een gelijkblijvende zorgvraag. Het kan altijd voorkomen dat er incidenteel hoge kosten worden 
gemaakt. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere kinderen uit een gezin langdurig intramuraal of via 
pleegzorg moeten worden opgevangen en dat zijn altijd dure trajecten die een grote invloed op de 
uitgaven hebben. 

 

Daarom stelt het college de raad voor in te stemmen met het voortzetten van de risicoverevening 
jeugdhulp voor 2017 binnen de BUCH-gemeenten. Dit betreft wederom het model waarbij de 
financiële voordelen van de nadelen worden gescheiden. De gemeenten met een financieel 
voordeel houden in eerste instantie dat voordeel. Vervolgens worden de nadelen verdeeld over 
alle gemeenten naar rato van een verdeelsleutel.  
Gekozen wordt om de voordelen niet mee te nemen in de verrekening om de zelfstandigheid van 
de gemeenten zoveel mogelijk te borgen, maar toch een vangnet te creëren voor de financiële 
risico’s.  
In de tweede helft van 2017 wordt onderzocht of risicoverevening vanaf 2018 nodig is, gezien de 
ervaring van 2015 en 2016 en de tot dan toe opgebouwde bestemmingsreserves. Indien er vanaf 
2018 verevening wordt toegepast dan moet er een nieuwe methodiek worden gevonden als de 3D 
uitkeringen inderdaad zoals gepland integraal onderdeel worden van de algemene uitkering. Als er 
geen zicht meer is op het aparte macrobudget jeugdhulp kan dat ook niet meer als uitgangspunt 
worden gebruikt. 

 
 

3.2  Overwegingen van het college 
 
Zie H2. 
 
3.3  Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 
Dit advies betreft een BUCH-advies. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
 
N.v.t. 
 

3.5 Risico’s 
 
Zie 3.1 & 3.2. 
 

3.6 Financiën 
 
De financiële nadelen (macrobudget jeugdhulp ten opzichte van de uitgaven) worden tussen 
de vier gemeenten verdeeld aan de hand van de inkomsten jeugdhulp vanuit het rijk.  
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Op basis van de meicirculaire 2016 kunnen eventuele nadelige resultaten als volgt worden 
verdeeld: 

- Bergen (28%), Uitgeest (15%), Castricum (32%) en Heiloo (25%).  
 

Voorgesteld wordt om de definitieve verdeelsleutel te baseren op de laatst bekende relevante 
circulaire van het rijk in 2017 (uiterlijk decembercirculaire 2017). 

 

3.7 Communicatie 
 
N.v.t. 

 
 
4.  UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE  
  
Na het sluiten van het boekjaar 2017 wordt in het eerste kwartaal 2018 een financieel overzicht 
per gemeente met de realisatie van de betreffende producten opgesteld. Deze wordt 
vergeleken met de begroting jeugdhulp (inkomsten). Op basis van dit overzicht ontvangt dan 
wel betaalt de gemeente een vereveningsbijdrage. Deze verevening wordt verwerkt in de 
jaarrekening 2017.  
 
 
5. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
N.v.t. 
 
 

 
 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


