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BESTEDINGS- EN DEKKINGSPLAN: OFFERTES

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

In de motie “oormerken decentralisatiebudget jeugdzorg” d.d. 27 juni 2013, is door de raad besloten het gedecentraliseerde budget voor de drie
transities -waaronder de transitie jeugdzorg- te oormerken, zodat het budget ook daadwerkelijk en volledig aan de drie transities i.c. jeugdzorg
zal worden besteed.
In de meicirculaire 2013 zijn de invoeringskosten Jeugd 2013 en 2014 (2de tranche) bekend gemaakt en het budget decentralisatie Jeugd
(voorlopig).

Algemene toelichting

Invoeringskosten Jeugd (€ 20.000 in 2014)
Voor de invoering van de decentralisatie Jeugd is landelijk een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2012 is de 1ste
tranche verdeeld. De 2de trance is middels de meicirculaire 2013 verdeeld. De invoeringsbudgetten Jeugd 2012 en 2013 zijn via de afwijkingenrapportage 2012 en 2013 aan uw raad voorgelegd. Nu ligt de jaarschijf 2014 voor.
Decentralisatie Jeugd (€ 8,8 miljoen vanaf 2015)
De verdeling van het beschikbare macrobudget (2015) vindt plaats op basis van historische gegevens over het gebruik van Jeugdzorg op gemeentelijk niveau.
In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag voor 2015 per gemeente bekend gemaakt op basis van de dan meest recente gegevens en
de nog te nemen besluiten. Het in deze offerte genoemde budget is daarmee een voorlopig budget.
In diezelfde meicirculaire 2014 worden de gemeenten nader geïnformeerd over de budgetten op basis van de objectieve ver-deling, welke geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016.
Zodra de nieuwe budgetten jeugdzorg bekend zijn, zal dat via de afwijkingenrapportage worden gemeld.

Bijdrage aan doelstelling van het programma

Decentralisatie jeugdzorg draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen, voor de ontwikkeling van hun talenten, op weg naar een
leven waarin het mogelijk is om zelfstandig en goed te leven en anderen te ontmoeten.
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