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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De Centrumregeling ‘Sociaal Domein Flevoland’ te toetsen en het college toestemming te 

geven te centrumregeling met betrokken gemeenten aan te gaan. 
 

2. In te stemmen met het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-2017 en de 
volgende regionale afspraken over financiering vast te stellen: 
 
a. In 2015 50,4% van het macro budget jeugdhulp Dronten beschikbaar te stellen voor 

bovenlokale zorg; 

b. Voor de eerste periode van drie jaar de verevening tussen gemeenten jaarlijks te laten 

plaatsvinden, op basis van het principe dat iedere gemeente jeugdhulp voor de eigen 

jeugdigen financiert; 

c. Voor de eerste periode van drie jaar worden de over- en onderschrijdingen binnen 5% 

van het budget niet verrekend (solidariteitsprincipe); 

d. Voor een periode van maximaal drie jaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige 

bekostigingssystematiek van de jeugdzorg. 

 

INHOUD 

INLEIDING 

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland 
Op 6 mei heeft het college besloten om de optie centrumregeling op basis van de Wgr voor de 
formalisering van de regionale samenwerking nader uit te werken. Tijdens het Bestuurlijk Overelg 
transitie Sociaal Domein ( BOTSD) van 8 mei is overeenstemming bereikt over deze 
organisatievorm voor regionale samenwerking gericht op de transities Jeugdzorg en Wmo 2015, 
met name de inkoop van de regionale Jeugdhulp en het AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling). Uw raad is hierover per brief geïnformeerd.   
 
Een centrumregeling is een publieksrechtelijke vorm van samenwerking op grond van artikel 8 lid 3 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit is de meest lichte geformaliseerde 
samenwerkingsvorm die mogelijk is voor overheden. In tegenstelling tot  bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijk openbaar lichaam, wordt er bij een centrumregeling geen nieuwe organisatie 
met rechtspersoonlijkheid in het leven geroepen. Ook kent een centrumregeling geen formeel 
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besluitvormend orgaan zoals een algemeen of dagelijks bestuur of bestuurscommissie. Bij een 
centrumregeling kan worden bepaald dat daarin omschreven bevoegdheden van bestuursorganen 
of van ambtenaren van de aan de regeling deelnemende gemeenten, voortaan worden uitgeoefend 
door bestuursorganen of ambtenaren van een van de deelnemende gemeenten (de 
centrumgemeente). De basis voor deze vorm  van samenwerking wordt gelegd in de tekst van de 
centrumregeling. Per deelnemer kunnen er vervolgens in een dienstverleningsovereenkomst 
nadere afspraken worden gemaakt. De kaders voor deze dienstverleningsovereenkomst worden 
vastgelegd in een dienstverleningshandvest.  
 

Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-2017 
Op 30 januari 2014 heeft uw raad het Regionaal Transitieplan Zorg voor Jeugd Flevoland 2014 -
2017 vastgesteld. In dit plan is de basis van de implementatie van de regionale samenwerking 
jeugdhulp gelegd. Het transitieplan is de afgelopen maanden uitgewerkt en geconcretiseerd in het 
Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-2017. 
 
De basis van het beleidsplan is verwoord in de volgende tekst: “Als Flevolandse gemeenten 
hechten we er aan dat we met elkaar zorgen dat de benodigde ondersteuning voor een kind of 
gezin indien nodig altijd geleverd kan worden. Daarom zorgen we met elkaar dat er een dekkend 
aanbod aan (dure) voorzieningen en specialistische hulp voor handen is. Ook zorgen we ervoor dat 
daar waar individuele gemeenten niet altijd voldoende buffer hebben om hele dure jeugdhulp voor 
een kind op te vangen, we met elkaar die buffer bieden (in de vorm van tijd om binnen het budget 
uit te komen). Want tegelijkertijd willen we dat een gemeente die lokaal zaken erg goed 
georganiseerd heeft, fors investeert in de kwaliteit van de lokale werkers, en daarmee ook de 
toestroom naar zwaardere vormen van hulp weet te verminderen, ‘beloond’ wordt. Andersom geldt 
dat natuurlijk ook. Dat betekent dat elke gemeente uiteindelijk de kosten draagt voor de hulp 
geboden aan de eigen kinderen.” 
 
 

ARGUMENTEN  
 

1.1 Met de Centrumregeling is de formele basis gelegd voor de regionale samenwerking die op 
basis van de Jeugdwet en de nieuwe Wmo wordt vereist 

 
In de voorliggende Centrumregeling zijn de afspraken die zijn gemaakt in het BOTSD van 27 juni 
en 26 augustus 2014 als uitgangspunt genomen. De regeling biedt een goed kader om de 
samenwerking verder te regelen. Daarnaast is inhoudelijk aangesloten bij het regionale beleid 
jeugdhulp en is afgestemd met het lokale beleid jeugdhulp. De raad heeft het mandaat de regeling 
te toetsen op basis van het criterium strijdigheid met het algemeen belang. Na goedkeuring door de 
raad zal het college de centrumregeling aangaan. 
 

2.1. Regionale samenwerking is noodzakelijk. 
 
Bovenlokale afspraken zijn noodzakelijk om continuïteit van zorg te kunnen bieden en voldoende 
kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor de toekomst te behouden. Dit is ook een verplichting 
vanuit de Jeugdwet. De samenwerking in de regio is in eerste instantie bekrachtigd met een 
regionaal convenant. Later is de samenwerking op hoofdlijnen vastgelegd in het Regionaal 
Transitie Arrangement (RTA) en in het Regionaal Transitieplan (RTP) Zorg voor Jeugd Flevoland 
2014 – 2017 verder uitgewerkt. Het RTP is in de raad van 30 januari 2014 besproken en 
vastgesteld. Op basis van de focuslijst van de VNG en de meicirculaire is met het RTP als 
vertrekpunt nu een Regionaal Beleidsplan (RBP) opgesteld. Het uitdrukkelijk uitgangspunt voor het 
regionale beleid is en blijft de wettelijke verplichting waarop regionaal moet worden samengewerkt 
(zie hoofdstuk 1, pag. 4). De overige onderdelen zijn lokaal bepaald en zullen lokaal worden 
uitgewerkt. 
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2.2. Duidelijkheid over inzet budget voor lokaal en bovenlokaal georganiseerde zorgvormen 

opdat de inkoop van zorg kan plaatsvinden. 
Voor de afspraken met de aanbieders is het nodig dat we zelf ook duidelijkheid hebben over het 
beschikbare budget voor lokaal in te kopen jeugdhulp, en regionaal in te kopen of te subsidiëren 
zorg. Het aandeel lokaal en bovenlokaal is berekend op basis van de meest recente beschikbare 
gegevens van Vektis. Deze verdeling is regionaal opgesteld. 
  

2.3. Door regionaal jaarlijks af te rekenen houden we grip op onze financiën 
Een deel van ons budget wordt op basis van berekeningen en ramingen ingezet voor regionaal in 
te kopen vormen van jeugdhulp. De verantwoordelijkheid dat er voldoende hulp geboden wordt aan 
onze jeugdigen blijft echter een lokale verantwoordelijkheid. Vandaar ook het principe dat elke  
gemeente de jeugdhulp voor de eigen jeugdigen financiert. Daarbij is het ook van belang grip te 
houden op ons budget. Jaarlijks afrekenen vergroot het inzicht hoe de zorgbehoefte aan jeugdhulp 
die regionaal wordt ingekocht zich verhoudt tot het beschikbare budget.  
  

2.4. Solidariteit binnen de regio 
Regionale samenwerking is nodig, zodat we met elkaar de benodigde specialismen kunnen 
organiseren en een dekkend aanbod aan voorzieningen in stand kunnen houden. De solidariteit is 
enerzijds dat we aan de voorkant met elkaar (budget) afspraken maken om voldoende zorg in te 
kopen, en daarbij ook afstemmen zodat er ook echt een regionaal dekkend netwerk is. En aan de 
andere kant dat we een marge inbouwen waarbinnen niet verrekend wordt. Dit om incidentele 
schommelingen in uitgaven te kunnen opvangen, omdat soms een stapeling van dure zorg maakt 
dat in een bepaald jaar het budget wordt overschreden. Dit geldt vooral voor de kleine(re) 
gemeenten. Daarom wordt voorgesteld dat over- en onderschrijdingen binnen de 5% van het 
budget niet verrekend worden. 
  

2.5. Inzetten op zorgcontinuïteit 
Vanwege het belang van zorgcontinuïteit is gekozen ook in de regionale samenwerking uit te gaan 
van de bestaande aanbieders. Om daarbij in ieder geval in 2015 zoveel mogelijk rust te creëren, 
wordt regionaal aangesloten bij de bestaande financieringssystematiek van betrokken instellingen. 
Dat betekent voor de nu door de provincie gefinancierde instellingen continuering van de 
subsidiesystematiek. Ook voor de AWBZ gefinancierde zorg wordt zoveel mogelijk voor 
subsidiering gekozen. Voor de Jeugd GGZ gaat het om (inkoop)contracten en dbc (diagnose-
behandel-combinatie) systematiek. De inkoop van de Jeugd GGZ op deze wijze is voor drie jaar 
door het rijk verplicht.  
 
De gedachte is komende jaren te gebruiken om te komen tot een eenduidige regionale (nieuwe) 
financiering systematiek, waarbij dit voor Jeugd GGZ pas na 3 jaar doorgevoerd kan worden en 
voor de andere vormen van Jeugdhulp al eerder. 
 
 
 
 
Het college 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 


