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Geachte Raadsleden,
 

In de presentatie over de begroting 2015 aan de toen nog te installeren raad op 4 december 2014 

is u gemeld dat het traject rondom de decentralisaties met risico’s en onzekerheden is omgeven. 

U bent geïnformeerd over de risico’s als gevolg van de kortingen op het landelijke jeugdbudget 

(voor jeugd geldt een korting van 15%). Daarnaast werd u gemeld dat de effecten van het 

objectieve verdeelmodel jeugd nog niet bekend waren. Inmiddels beschikken wij over de 

uitkomsten van dit concept verdeelmodel. Het College acht het noodzakelijk u daar per memo 

over te informeren. 

 

Nieuw verdeelmodel budget jeugd 

In de presentatie van 4 december 2014 over de begroting 2015 Krimpenerwaard is aandacht 

gevraagd voor de budgetten en de financiële risico’s in relatie tot de decentralisaties. De 

gemeente Krimpenerwaard krijgt een bedrag van 10,7 miljoen voor de decentralisatie jeugdzorg.  

 

De budgetten die gemeenten krijgen voor de nieuwe taken op het jeugdterrein zijn voor 2015 

gebaseerd op historische gegevens uit 2011/2012. Vanaf 2016 is de Rijksoverheid voornemens 

om te gaan werken met een objectief verdeelmodel, een statistische aanpak die uitgaat van een 

aantal kenmerken van gemeenten. Dit model is in opdracht van de ministeries van BZK en VWS 

ontwikkeld door Cebeon, in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Inmiddels 

is het concept-rapport van Cebeon verschenen. De uitkomsten daarvan legt het Rijk nu voor 

consultatie voor aan de VNG.  De bestuurlijke besluitvorming over het nieuwe model staat gepland 

voor het voorjaar van 2015. 

 

De cijfers uit het concept-rapport van Cebeon zijn ingrijpend voor de Krimpenerwaard. Op grond 

van de nieuwe verdeelsystematiek zal het budget voor de Krimpenerwaard dalen met 1,7 miljoen.   

 

Overigens pakt de systematiek voor de hele regio slecht uit. De volgende tabel illustreert dat: 

 

Gemeente Historisch 

budget 

Objectief 

verdeelmodel 

Verschil In % 

Krimpenerwaard 10.715.819 9.01.2570 1.703.249 -16% 

Gouda 22.954.098 16.053.332 -6.900.766 -30% 

Bodegraven-Reeuwijk 6.557.822 5.406.693 -1.151.129 -18% 

Zuidplas 8.290.196 7.065.199 -1.224.997 -15% 

Waddinxveen 5.757.381 4.356.491 -1.400.889 -24% 

Regio Midden-Holland 54.275.316 41.894.285 -12.381.031 -23% 
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 In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de effecten van de solidariteitsregeling. Deze 

solidariteitsregeling binnen Midden-Holland is onder druk van het Rijk voor 2015 afgesproken. Omdat 

de gemiddelde regionale korting (-23%) groter is dan de korting voor de Krimpenerwaard (-16%) 

heeft dit een extra last voor de gemeente Krimpenerwaard tot gevolg.  

 

Vervolgacties 

De uitkomsten noodzaken tot een gezamenlijk lobbytraject, niet alleen binnen de 

Krimpenerwaard, maar ook op regionaal niveau. Het college is van mening dat een korting van 

1,7 miljoen op het budget jeugd een bedreiging vormt voor de continuïteit van de zorg en/of een 

sluitende gemeentebegroting.   

 

In samenwerking met de andere gemeenten binnen Midden Holland wordt overlegd op welke wijze 

wij gezamenlijk een lobby strategie kunnen vormgeven. In Midden-Holland verband is 

afgesproken dat iedere gemeente ook afzonderlijk zijn zorg zal uitspreken over de effecten van dit 

verdeelmodel. De gemeente Krimpenerwaard geeft hier gevolg aan.  
 

Het College zal u vanzelfsprekend blijven informeren over de ontwikkelingen op dit terrein, als 

onderdeel van de P&C-cyclus of via extra momenten indien daartoe aanleiding is. 
 


