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Geachte Excellentie.

Middels deze brief verzoeken we u om op korte termiin met een bestuurlijke afuaardiging van de

regio's Midden-Limburg Oost en West in gesprek te gaan over de verwachte korting van 25%o voor de
jeugdhulp . Reden dat we het probleem in deze brief bij u onder de aandacht brengen is dat onze
regio onevenredig zwaar getroffen wordt door de ontstane discrepantie tussen het te ontvangen
macrobudget en de te verwachten zorguitgaven in de regio. De aanleiding voor dit dringende verzoek
is verder als volgt:

Voorbereiding inkoop jeugdhulp

De jeugdhulpregio's Midden-Limburg Oost en West bereiden zich voor op de decentralisatie van de
jeugdzorg. Een belangrijk onderdeel hiervan wordt gevormd door de inkoop van de jeugdhulp.

Voorwaardelijk hieruoor is een toereikend budget. Hiertoe zijn de twee regio's al maanden actief om
de juiste informatie (en het inzicht) te krijgen over het macrobudget, het zorggebruik en de huidige
kosten van het zorggebruik.

Grote verschillen
Vorig jaar, bij het opstellen van het regionaal transitie arrangement, hebben we reeds geconstateerd

dat er grote verschillen zitten tussen de landelijke cijfers en de informatie uit de uitvraag. Vanwege
deernstenomvangvandezeconstatering hebbenweAEFinnovember20l.3danookeenopdracht
gegeven om het gebruik nader voor onze regio's in kaart te brengen. De afgelopen maanden is hier
op basis van de Vektis update en de meicirculaire weer een slag overheen gemaakt.

Afwijking blijft onverklaard
Zoals wij u per brief d.d. 2L julí 201.4 hebben laten weten blijkt voor onze regio nog steeds een grote
onverklaarbare afwijking in het AWBZ-budget. Ondanks meerdere gesprekken en inspanningen van
AEF, instellingen en ambtenaren van het ministerie van VWS in de afgelopen maanden is deze

afwijking nog steeds niet verklaard.
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Deze onverklaarbare afwijkingen hebben een directe negatieve invloed op onze exploitatie voor de
inkoop van de jeugdhulp voor 201-5. Opgeteld bij een aantal andere factoren die van invloed zijn op
het exploitatieoverzicht lijken we uit te komen op een tekort van 25Yo. Dit is onacceptabel.

Regio's willen verantwoordelijkheid nemen
Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen voor de jeugdzorg. We liggen goed op schema
met de inhoudelijke voorbereiding, visie en beleid is gereed, de transformatie is gestart, de interne
organisaties brengen de bedrijfsvoering op orde. Echter, het moet ook financieel mogelijk zijn een
goede en gezonde start te maken met het overnemen van de jeugdzorgtaken.

We willen derhalve op zeer korte termijn met u in gesprek gaan, zowel over het door ons
geconstateerde tekort in het macrobudget als om een werkbare oplossing te vinden voor dit urgente
probleem.

Met vriendelijke groet,
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