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Onderwerp
Extra incidentele middelen jeugdzorg 2022
Kennisnemen van
De extra incidentele middelen jeugdzorg 2022 voor gemeente West Betuwe
Inleiding
Op 29 juni heeft het college een brief ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties omtrent de extra incidentele middelen jeugdzorg 2022.
Kernboodschap
Op 18 mei jl. heeft de Commissie van Wijzen uitspraak gedaan en advies gegeven over het geschil
tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Naar aanleiding van de
uitspraak is het Kabinet in gesprek gegaan met gemeenten waarna besloten is dat het Kabinet in 2022
€ 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten vanwege de jeugdzorg.
Gemeenten committeren zich daarbij aan de invulling van een set aan maatregelen die in 2022 een
besparing van € 214 miljoen opleveren. Het gaat deels over maatregelen waarover recentelijk (april
2021) ook al afspraken met gemeenten zijn gemaakt. Voor West Betuwe gaat het indicatief om een
incidenteel bedrag in 2022 van 2,8 miljoen euro.
Financiën
Bedrag West Betuwe
Voor West Betuwe gaat het indicatief om een incidenteel bedrag in 2022 van 2,8 miljoen euro.
Verdeling wordt in de komende septembercirculaire bekend gemaakt, waardoor verdeling nog iets kan
wijzigen door actualisatie van de verschillende vergoedingsmaatstaven.
Verwerking in begroting
We verwerken deze incidentele tegemoetkoming voor 2022 in de begroting 2022.
Daarbij bekijken we ook of de in de eerste bestuursrapportage 2021 opgenomen incidentele extra
kosten van 1,2 miljoen euro toch een structureel karakter krijgt.
Structurele compensatie 2023 en verder

Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen
aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden.
Structurele compensatie zal overigens altijd lager worden dan 2,8 miljoen euro door de door VNG
overeengekomen bezuinigingsmaatregelen.
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VNG en rijk zijn namelijk besparingsmogelijkheden overeengekomen landelijk oplopend van 214
miljoen euro in 2022 tot 1,02 miljard euro vanaf 2027. Aandeel van West Betuwe hierin is indicatief
468.000 euro oplopend tot 2.225.000 euro.
Over een aantal maatregelen is nog geen overeenstemming, maar bovenstaande ligt al vast.
Als er dus een structurele compensatie zou komen, dan zal deze indicatief hoogstens 1,1 miljoen euro
bedragen.
De hierboven overeengekomen bezuinigingsmaatregelen zijn voor West Betuwe naar verwachting
budget neutraal omdat deze ingezet kunnen worden voor de reeds in de begroting opgenomen
taakstelling Wmo/Jeugd.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
We verwerken deze incidentele tegemoetkoming voor 2022 in de begroting 2022.
Bijlage(n)
n.v.t.
Suggestie ter afhandeling
Voor kennisgeving aannemen.
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