Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van
16 april 2019 en geven we er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn
samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij het cluster
Communicatie 088-3821117.
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Beslissing op bezwaar inzake handhavingsverzoek
De Bont tegen bronbemaling door de Eekelaar

Het bezwaar dient niet-ontvankelijk te worden
verklaard in verband met het ontbreken van
procesbelang.

Principeverzoek Tempeliersdreef ong.
(tussen 10-14) in Alphen
Het voornemen in het principeverzoek is om een
woning te bouwen aan de Tempeliersdreef in
Alphen. Dit is tussen de nummers 10 en 14.

Wij adviseren om in principe mee te werken aan de
beoogde ontwikkeling van een woning aan de
Tempeliersdreef tussen nummer 10 en 14, mits
wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals
opgenomen in dit principeverzoek.

Verantwoording kosten jeugdhulp 2018 binnen
regio WBO
De gemeente Alphen-Chaam maakt deel uit van de
regio West-Brabant-Oost. In principe betaalt elke
gemeente de kosten van haar eigen gebruik van
jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel is tot en met
2018 achteraf gecontroleerd. Op basis van dit
beginsel stelt een gemeente vast of de kosten
van jeugdhulp al dan niet voor haar rekening komen.
Deze toets is over in 2019 uitgevoerd door de
gemeenten. Het ging over het jaar 2018. Uit deze
controle is gebleken dat er een aantal kosten
onderling kunnen worden verrekend binnen de
WBO-gemeenten. Deze te verrekenen bedragen zijn
kleiner dan in 2017. Daarom, en ook door de
omvang van de administratieve handelingen,
besloot het college van B&W om niet opnieuw
tussen de WBO-gemeenten te gaan verrekenen
(zoals in 2017). In principe betaalt elke gemeente
haar kosten jeugdhulp op basis van het uitgangspunt
prijs x aantal. Hierop bestaan een aantal
uitzonderingen waarbij op basis van
macrobudgetten wordt afgerekend. Het gaat om:
- spoedeisende zorg van JBB
- kosten expertise naar de voorkant JBB
- kosten jouw individuele Mentor van Juzt
- kosten consultatiefunctie van GGZ
- kosten safegroup van Juzt
- kosten JeugdzorgPlus

1. De kosten van jeugdhulp 2018 binnen de regio
WBO niet te verrekenen met de andere WBOgemeenten;
2. Akkoord te gaan met de verrekening van onderen overproductie bij de lumpsum contracten voor
verblijfszorg en crisis;
3. Verrekening op basis van de macroverdeling in de
meicirculaire 2017 van de kosten van
jeugdhulpvormen: spoedeisende zorg van JBB,
kosten “expertise naar de voorkant” van JBB, kosten
‘Jouw Individuele Mentor’ van Juzt, kosten
‘consultatiefunctie’ van GGZ en kosten ‘Safegroup”
van Juzt;
4. Voor de verdeling van de kosten van
JeugdzorgPlus uit te gaan van het door ‘sHertogenbosch opgestelde overzicht per 31-12-2018
waarbij binnen de WBO regio de onderproductie en
de uitvoeringskosten verrekend zullen worden op
basis van de macroverdeling vanuit de meicirculaire
2017.

Bezuinigingen in het kader van de
perspectiefnota 2020
Op basis van het huidige financiële beeld 2020-2023
gaat de gemeente Alphen-Chaam naar een
financieel tekort van (afgerond) € 500.000 in 2020,
oplopend naar € 600.000 in 2023.
De uitgangspunten en de huidige prognose liggen
ver uit elkaar. Het lijkt er niet op dat het verschil
zonder extra maatregelen opgelost wordt. De
perspectiefnota hoeft niet sluitend te zijn, het heeft
wel de voorkeur. Het alternatief is om de begroting,
in het kader van het samenstellen van de begroting,
2020 sluitend te maken. Dat betekent dat in juli en
augustus de nodige werkzaamheden en bestuurlijke
afstemming plaats moet vinden. Deze situatie wil
het college van B&W voorkomen.

De domeinmanagers/budgetbeheerders van de ABGorganisatie verzoeken bezuinigingsvoorstellen aan te
leveren in het kader van de perspectiefnota 2020
conform voorgestelde werkwijze.

