Gemeenschappelijke regeling verevening gelden Jeugdzorg
regio IJmond
De raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Overwegende dat:
A.

B.
C.

D.

E.

Door invoering van de Jeugdwet per 2015 elke gemeente gehouden is, onder
eigen verantwoordelijkheid, daar uitvoering aan te geven en daardoor de
verantwoordelijke wordt voor de jeugdzorg binnen haar gemeente;
dat de jeugdzorg problematiek een lokaal én regionaal karakter kent dat vraagt om
regionale afstemming, aansturing en uitvoering;
Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen gemeenten in de IJmond
resulterend in afstemming en overeenstemming op het gebied van lokale
regelgeving, beleid, gezamenlijke inkooptrajecten en gelijkluidende
overeenkomsten;
De financiële gevolgen van inkoop van de jeugdzorg naar verwachting per
gemeente en per zorgvoorziening aanzienlijk kunnen fluctueren waarbij voor de
gemeenten overschotten en tekorten kunnen ontstaan;
Gemeenten ter demping van dit effect en het zo veel mogelijk voorkomen van
budgetoverschrijdingen een onderlinge vereveningsregeling wensen in te stellen in
de zin van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Besluiten tot het aangaan van de:
Gemeenschappelijke regeling zonder meer voor verevening van gelden, zonder
rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een openbaar lichaam of orgaan, conform artikel
1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, op het terrein van de Jeugdwet 2015
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. Colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende
gemeenten;
b. Gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
c. Regeling: de gemeenschappelijke regeling verevening gelden Jeugdzorg;
d. Regio: de regio IJmond bestaande uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen;
e. Jeugdwet: Jeugdwet 2015 en aanverwante wetgeving;
f. Bedrijfskosten: kosten die de individuele deelnemende gemeenten maken voor de
uitvoering van de werkzaamheden betrekking hebbende op de uitvoering van de
Jeugdwet 2015;
g. Kosten CJG toegang: kosten die de individuele deelnemende gemeenten maken
voor het vorm geven van CJG toegang.
h. Geraamde bedrijfskosten en de raming kosten CJG toegang: percentage is voor
de deelnemende gemeenten gelijk en gebaseerd op het toegewezen budget voor
een bepaald jaar.

Artikel 2 Te behartigen belangen
1.

2.

Deze regeling is aangegaan met als uitsluitend doel het behartigen van de
belangen van gemeenten op het gebied van de financiële effecten van uitvoering
van de Jeugdwet en ten behoeve van het efficiënt en doelmatig samenwerken van
de deelnemende gemeenten en voorkoming van onderlinge grote verschillen in
budget over- of onderschrijding.
De raden dragen geen uitvoeringstaken of verantwoordelijkheden over.

Artikel 3 Onderwerp
1.

2.

3.

4.

Op basis van de vastgestelde uitgaven voor de jeugdzorg voor een begrotingsjaar,
verklaren raden de uitgaven onderling te willen verevenen
a. Na aftrek van een eigen risico van 30%, als percentage van het verschil tussen
budgetten en de werkelijke kosten per gemeente, en
b. Nadat partijen de mogelijkheden van compensatie op landelijk niveau hebben
benut.
De vereveningsberekening vindt als volgt plaats:
a. Basis is het aan de gemeenten toegewezen budget voor een bepaald jaar;
b. Op het budget worden de geraamde bedrijfskosten en de raming kosten CJG
toegang in mindering gebracht;
c. Het saldo dat voortkomt uit het verschil tussen a. en b. worden de werkelijke
gemaakte kosten in mindering gebracht;
d. Op het resultaat dat ontstaat na het in mindering brengen van de werkelijke
gemaakte kosten wordt het eigen risico in mindering gebracht;
e. Tot slot vindt daadwerkelijke verevening plaats op grond van de verdeelsleutel
die wordt uitgedrukt in een percentage gebaseerd op de verhouding tussen de
aan de deelnemende gemeenten toegewezen budgetten voor het betreffende
jaar.
De colleges stellen op grond van het voorgaande de vereiste bijdrage per
gemeente vast en stellen deze beschikbaar per 1 augustus van elk jaar. Ieder
college draagt de eigen kosten voor uitvoering van deze regeling. Onder de
bedoelde kosten worden begrepen de personeelskosten, overheadkosten en
overige uitvoeringskosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de taken.
Ieder college blijft zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de eigen
organisatie, gemeenteraden en derden.

Artikel 4
1.
2.

3.

Uitvoering

In 2015 stellen de colleges met elkaar vast welke gegevens zij met elkaar zullen
uitwisselen als basis voor verevening.
De colleges delen met elkaar jaarlijks de financiële resultaten en gevolgen
daarvan, in de vorm van over- en onderuitputting op de door het uit het
gemeentefonds voor uitvoering van de jeugdwet ontvangen budgetten, gebaseerd
op daadwerkelijk verleende diensten en betalingen en de gelijkluidende
overeenkomsten die tot dat doel zijn gesloten.
Omdat de jeugdzorgovereenkomsten overwegend zijn gebaseerd op
bevoorschotting met afrekening per 1 maart van het jaar volgend op het jaar
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4.
5.

waarin de betreffende zorg is verleend, treden partijen in de maand maart met
elkaar in overleg ter vaststelling van de verevening.
De colleges wijzen ambtenaren aan welke toezien op de verzameling van de
vastgestelde te leveren gegevens.
Overleg wordt gevoerd zo vaak als een van de partijen dat nodig acht doch
tenminste eenmaal per kwartaal.

Artikel 5

Inlichtingen en verantwoording

1. Het college van de deelnemende gemeente verstrekt alle inlichtingen die door een of
meer leden van de raad worden gevraagd.
Artikel 6

Toetreding

1. Andere raden van gemeenten kunnen toetreden tot de regeling.
2. Bij toetreding tot deze regeling is unanieme instemming van de raden van de
deelnemende gemeenten vereist.
3. Aan de toetreding kunnen de raden van de deelnemende gemeenten voorwaarden
verbinden.
Artikel 7

Uittreding

1. Een raad kan uittreden door toezending van een daartoe strekkend besluit van de
raad.
2. Gedurende twee jaren na de datum van toetreding tot de regeling is uittreding niet
mogelijk, tenzij gemeenten daar in onderling overleg van afwijken en unaniem hiermee
instemmen.
3. Een deelnemende gemeente dient het voornemen tot uittreding uiterlijk zes maanden
voor de datum van uittreding, schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan de overige
deelnemers.
4. De uittreding vindt plaats op 1 januari van het tweede jaar, volgend op dat waarin het
besluit tot uittreding in de registers is ingeschreven.
5. Indien een raad uittreedt, besluiten de raden van de overige gemeenten over de
voortzetting van de gemeenschappelijke regeling en de wijze waarop.
6. De colleges regelen de financiële en overige gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt
als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse
gevolg zijn van de uittreding. Deze kosten hebben geen betrekking op de verevening
zelf.
Artikel 8

Opheffing

1. De regeling kan worden opgeheven bij de daartoe strekkende besluiten van de raden
van alle deelnemende gemeenten.
2. De opheffing gaat in op de in het opheffingsbesluit genoemde datum.
Artikel 9

Geschillenbeslechting

1. Geschillen omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van de regeling worden
besproken tussen een vertegenwoordiging van de colleges en Gedeputeerde Staten.
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Conform artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen beslissen
Gedeputeerde Staten.
2. Indien men onderling niet komt tot een voor iedere partij aanvaardbare oplossing van
het geschil, zijn alle partijen bevoegd het geschil aan de daartoe bevoegde rechter
voor te leggen.
3. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10

Ingangsdatum en duur van de Regeling

1. Deze gemeenschappelijke regeling treedt in werking na (laatste) ondertekening en na
publicatie van deze regeling in 2015, en is voor het eerst van toepassing op het jaar
2015.
2. Deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan tot en met 31 december 2016 en
wordt automatisch met 2 jaar verlengd.
3. 1 jaar na inwerkingtreding wordt de regeling geëvalueerd en indien nodig aangepast.
4. De aan deze regeling deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor
publicatie en inschrijving in het desbetreffende register.
Artikel 11
Citeertitel
Deze gemeenschappelijke regeling kan worden aangehaald als: ‘Gemeenschappelijke
Regeling verevening kosten jeugdzorg IJmond.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Velsen op … 2015

de griffier,

de burgemeester

...

Aldus vastgesteld door raad van de gemeente Beverwijk op … 2015

de griffier,

de burgemeester

…

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Heemskerk op … 2015

de griffier,

de burgemeester

…
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