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Geachte dames en heren, 

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 10 mei 2012 besloten In te 
stemmen met het voorstel om experimenteerruimte te creëren in de voorbereiding van de 
transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Het decentrale opdrachtgeverschap van een 
deel van de ambulante jeugdzorg maakt hier onderdeel van uit. In deze brief informeer ik u 
over de voortgang ten aanzien van dit proces, waarbij moet worden opgemerkt dat de 
regioraad op 26 juni 2012 om instemming gevraagd wordt. 

Het overleg van directeuren van gemeentelijke diensten heeft op 25 april 2012 besloten om 
het feitelijk gebruik van ambulante jeugdzorg 'stand-alone' in 2011 als verdeelsleutel te 
hanteren voor de verdeling van het betreffende deel van de doeluitkering jeugdzorg naar 
gemeenten. 

De ADD-groep heeft aangegeven welk feitelijk gebruik van ambulante jeugdzorg 'stand-
alone' in 2011 per instelling was toe te rekenen aan inwoners van stadsregionale 
gemeenten. Op deze gegevens is een correctieslag toegepast als gevolg van gebruik dat 
locatiegebonden is. Het totaal budget dat voor decentraal opdrachtgeverschap in 
aanmerking komt is hiermee uitgekomen op een bedrag van €22,3 min. In onderstaande 
tabel is aangegeven om welk bedrag dit per gemeente/per instelling gaat alsmede het totaal 
per gemeente. 
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Tabel 1 
Altra " " MOC " Spirit 

Minimale Minimale Minimale Maximaal te 
afname bij afname bij efneme bij besteden 

Waarde solo Altra (80% Waarde solo MOC {80% Waarde solo Spiirt (80% aan ander 
embulant bij scenario ambulant bij scenario ambulant bij scenario jeugdzorg

Gemeente scenario gecorrigeerd 3 en 4a) gecorrigaent 3 en 4a) gecorrigeerd 3 en 4a) aanbod 20% totaal 
Zeevang 1 2.6S8 2.668 0 0 25.114 25.114 27.782 
Beemeter 1o(2 0 0 0 0 55 SBB 55.569 55.589 
Landsmeer l o f 2 13.226 13.226 618 618 5.434 6.434 19.278 
Haariemmermeer 2 1.185.419 1.1B5.419 61.928 51.928 321.281 321.281 1.SS8.629 
Amstelveen 2 7S0.382 760.382 16.007 15.007 174.167 174.167 939.556 
Uilhoorn 2 300.616 300.616 2.143 2.143 61.055 61.055 363.813 
Olemen 2 164.732 164.732 2.541 2.541 138.427 138.427 305.7(0 
Aalsmeer 2 66.535 86.595 3.815 381G 112.991 112.991 203.401 
lOuder-Amstel 2 133.380 133.38) 3.804 3.804 19.408 19.408 156.532 
Weimsriand 2 0 0 0 0 144.350 144.350 144.350 
Oostzaan 2 2.423 2.423 0 0 16.561 16.551 18574 

: Amslerdam 3 13.924.545 11.139.636 201.087 160.869 2.187.226 1.749.781 3.262.572 16.312.658 
Waterland 3 1.392 1.113 0 0 43.626 34.901 9.004 45.018 
Purmeiend l 4a 97.323 77.B58 0 0 1.033.587 826.889 226.162 1.130.910 
Zaanstad 4a 24.003 19.202 1.000 600 B77.610 702.088 180 623 902.613 
EdamVolendam 4a 3.387 2.694 0 0 107.821 86.257 22.238 111.188 
Totaal 1$.690.072 13479.946 281.943 241.525 5.324.238 4.474.264 3.700.518 22.295.253 

Uitwerking 

De gemeenten Purmerend, Zaanstad en Edam-Volendam hebben gekozen voor scenario 
4a. 
Dit betekent dat zij voor het volledige bedrag het opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg 
op zich nemen waaraan twee juridische constructies ten grondslag liggen: 

- De gemeente krijgt voor 80% van dit bedrag een mandaat om namens het Dagelijks 
Bestuur van de Stadsregio Amsterdam subsidie te verstrekken onder de voorwaarde 
dat: 

o de basis onder de het toekennen van subsidie is gelegen in een gemeentelijk 
Uitvoeringsplan 

o bij het toekennen van het subsidie de onlangs aangepaste 
Subsidieverordening voor het Zorgaanbod van de Stadsregio Amsterdam 
wordt toegepast 

o het gehele bedrag bij de betreffende J&OH wordt ingezet 
o de gemeente aan het Dagelijks Bestuur op zodanige wijze over de inzet van 

jeugdzorg informeert dat het Dagelijks Bestuur daarmee in staat is aan haar 
verplichtingen te voldoen (rechtmatigheid) 

- 20% van het totaalbedrag wordt aan de gemeente beschikbaar gesteld in de vorm 
van een subsidie door dit bedrag te reserveren op de begroting van de Stadsregio 
Amsterdam. Het verleende subsidie wordt op grond van artikel 4.23 lid 3 onder c 
Awb verleend en direct vastgesteld. Dit stelt de gemeente in staat om het bedrag te 
verlenen onder volgende voorwaarden: 

o de basis onder de het toekennen van subsidie is gelegen in een gemeentelijk 
Uitvoeringsplan 

o bij het toekennen van subsidie wordt de gemeentelijke subsidieverordening 
toegepast 

o de middelen worden ingezet om jeugdzorg te realiseren conform de daartoe 
geldende bepalingen in de wet op de Jeugdzorg die betrekking hebben op de 
inzet van de doeluitkering jeugdzorg. 

Gemeenten die hebben gekozen voor scenario 3. 
De gemeenten Amsterdam en Waterland treden namens het DB van de Stadsregio 
Amsterdam op als opdrachtgever van de J&OH voor het aandeel van het budget dat volgt uit 
tabel 1. Het Dagelijks Bestuur blijft in formele zin subsidieverstrekker/opdrachtgever en alle 



bepalingen en verordeningen van de Stadsregio Amsterdam zijn onverkort van kracht. 80% 
van het totaalbedrag wordt op basis van de huidige verdeling (zie tabel 1) bij de betreffende 
J&OH ingekocht in de vorm van door de gemeente nader te bepalen zorgvormen of 
trajecten. 20% van het totaalbedrag budget is vrij te besteden en niet gebonden aan huidige 
aanbieders Jeugd en Opvoedhulp. Dit budget is wel gebonden aan doeluitkering jeugdzorg. 

Een en ander betekent dat het structurele subsidie voor de J&OH in 2013 wordt verminderd 
met de bedragen die horen bij de gemeenten die hebben gekozen voor scenario 4 en het 
aandeel van 20% bij de gemeenten die hebben gekozen voor scenario 3. Betreffende J&OH 
ontvangen hiervan apart en per brief bericht. 

Ik verzoek u om als gemeente en instellingen J&OH op korte termijn met elkaar in overleg te 
treden om tot productieafspraken te komen en daarbij de productiegegevens van 2011 en 
2012 te betrekken zoals deze door de instelling J&OH ten aanzien van feitelijk gebruik van 
programma's en trajecten ten behoeve van inwoners van de gemeenten geleverd kunnen 
worden, alsmede het Inkoopadvies 2013-2014 van Bureau Jeugdzorg. Dit Inkoopadvies is 
bijna gereed in conceptvorm en zal u voor eind mei worden nagezonden. Dit verzoek geldt in 
ieder geval de gemeenten die hebben gekozen voor budgettair opdrachtgeverschap in de 
scenario's 3 en 4, maar ook voor de gemeenten die via scenario 2 gaan oefenen met het 
opdrachtgeverschap. Qua planning dient u er rekening mee te houden dat conform de 
Subsidieverordening voor het zorgaanbod van de Stadsregio Amsterdam de J&OH uiterlijk 1 
oktober hun begroting (offerte) moeten indienen. 

Er dient speciaal aandacht te zijn voor doorlopende zorg aan kinderen In de 
overgangsperiode. Het gaat hier om kinderen die al in 2012 in (ambulante stand-alone)zorg 
worden genomen en van wie de hulpduur doorloopt in 2013. De Stadsregio 
subsidieverordening baseert zich op afgeronde zorgproducties voor de vaststelling van het 
subsidie. Dit punt is al gesignaleerd in een van de uitwerkingsgroepen van gemeenten en 
Stadsregio en is opgenomen in de risicoanalyse. Het solidariteitsbeginsel staat borg voor 
een adequate levering en financiering van zorg gedurende deze transitieperiode, Stadsregio 
is en blijft eindverantwoordelijk, en samen met gemeenten en jeugdzorginstellingen zullen 
hier nadere afspraken over worden gemaakt. Dit wordt opgenomen in het Regionaal 
Uitvoeringsplan Jeugdzorg 2013, en navenant geadresseerd in volgende versies van de 
Gemeentelijke Uitvoeringsplannen 2013. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Mr. L.F. Asscheî ortefeuillefjoudepjeugdzorg 

Drs C. Pojftha 




