
 

 

BIJLAGE 1 
 
Drie opties regionale verevening budgetten jeugdhulp 2017 
 
 
Voor de jaren 2015 en 2016 is besloten om binnen de Achterhoek te gaan verevenen. Voor 
2015 de volledige jeugdzorg (excl. toeleiding en uitvoeringskosten). Voor 2016 verevenen we 
alleen maar de risicovolle en kostbare zorg van de jeugdhulp. Voor beide jaren doen we dat op 
basis van profijt- en solidariteitsbeginsel, dus zowel over de tekorten als over de overschotten.  
 
In opdracht van het Poho Sociaal worden voor 2017 de volgende opties voorgelegd: 

1. Niet meer verevenen voor 2017 
2. Voor 2017 verevenen enkel op tekorten (dure en niet beïnvloedbare zorg) 
3. Voor 2017 verevenen conform afspraken verevening 2016 

 
Hieronder volgt kort een toelichting op de drie opties: 
 

1. Niet meer verevenen voor 2017 
 
In het Poho sociaal van 22 december 2016 is de optie om als regio niet meer te verevenen 
besproken. Met name de extra administratieve lasten welke verevening met zich meebrengt, 
spelen hier een grote rol in. De verwachting is dat deze vanaf 2016 minder gaat worden.  
Niet meer verevenen betekent dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk is om de uitgaven 
voor de jeugdhulp binnen de toegekende rijksbudgetten te realiseren. De solidariteitsgedachte 
die er binnen de Achterhoek was om de grote (financiële) risico’s met elkaar te delen, wordt 
los gelaten. 
 
 

2. Voor 2017 verevenen enkel op tekorten (dure en niet beïnvloedbare zorg) 
 
De tweede optie is om voor 2017 de verevening voort te zetten voor alleen de duurdere zorg 
of moeilijk te beïnvloeden zorg, zoals ook voor 2016 is besloten door de Achterhoekse 
colleges: 
 

• Landelijke ingekochte zorg 

• Bovenregionaal ingekochte zorg  

• Jeugdbescherming en jeugdreclassering  

• Alle regionaal ingekochte individuele voorzieningen met verblijf (7 x 24 uurs zorg). In 
2017 betreft dit perceel 4 Jeugdhulp met verblijf en crisis en in perceel 6 de zorg met 
verblijf bij Specialistische GGZ.  

 
Bij de uitkomst van de definitieve verevening 2015, is discussie ontstaan over het draagvlak 
voor verevening van het overschot naar rato aandeel in macrobudget op basis van het 
solidariteits- en profijtbeginsel.  
Om dezelfde discussie te voorkomen, wordt voorgesteld: 

• de “nadeel gemeenten” te compenseren tot de nullijn; 

• in 2017 enkel tekorten te verevenen. 
 
Daarnaast speelt in deze discussie de onzekerheid voor de gemeente Oost Gelre over de 
bekostiging van de Jeugdzorg die Horizon levert. Deze problematiek valt gewoon onder de 



 

 

verevening 2017 (als besloten wordt om te gaan verevenen voor 2017). De spelregels voor 
eventuele compensatie van voogdij en 18+ moeten nog nader worden uitgewerkt. De 
verwachting is dat vanaf 2017 de betreffende gemeenten hierin worden gecompenseerd (over 
de zorg van het jaar 2015). Om hierover discussie te voorkomen wordt voorgesteld dat alle 
kosten en alle baten voor de jeugdhulp in residentiële instellingen in Achterhoekse gemeenten 
opgenomen worden in de verevening, ongeacht of de baten uit de reguliere rijksbijdrage komt 
of uit een andere (compensatie)regeling. 
 

3. Voor 2017 verevenen conform afspraken verevening 2016 
 
De derde optie is om voor 2017 de verevening voort te zetten conform de afspraken 
verevening 2016.Dit betekent concreet verevenen op de budgetten: 
 

• Landelijke ingekochte zorg 

• Bovenregionaal ingekochte zorg  

• Jeugdbescherming en jeugdreclassering  

• Alle regionaal ingekochte individuele voorzieningen met verblijf (7 x 24 uurs zorg). In 
2017 betreft dit perceel 4 Jeugdhulp met verblijf en crisis en de zorg met verblijf 
binnen de Specialistische GGZ.  

 
Naast de “nadeelgemeenten” te compenseren tot de nullijn, zal er ook op eventuele 
overschotten worden verevend.  
 


