Geachte aanbieder van Jeugdhulp,
In de contracten voor jeugdhulp is vastgelegd dat er regionale budgetplafonds zijn. Deze plafonds zijn
gebaseerd op de budgetten van het rijk. Indien overschrijding van uw budgetplafond dreigt, treedt u
met het NSDMH in overleg over de oorzaken en oplossingen ter voorkoming ervan en maken we hier
afspraken over. Een van deze afspraken was de mogelijkheid van toekenning van een ‘lokaal budget
buiten plafond’.
De gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht. Dat betekent dat opdrachten voor Jeugdhulp gegeven
kunnen worden, ook als het budgetplafond bereikt is. Voor deze gevallen is er een werkwijze
afgesproken waarin naast de beschikking een expliciet ‘lokaal budget buiten plafond’ door de
budgethouder van de gemeente dient te worden afgegeven. Deze werkwijze diende zowel voor de
bevestiging van het budget richting de aanbieder als voor het inzichtelijk maken van de toekenning bij
de gemeenten. Dit proces is administratief veel werk voor zowel dienstverleners als gemeente.
We willen dit proces voor 2017 vereenvoudigen door de expliciete toestemming voor lokaal budget
buiten plafond af te schaffen. Dit betekent nog steeds dat de overschrijding van regionaal
budgetplafond gemeld dient te worden, zoals we met u overeengekomen zijn. Echter, Als dat regionaal
budgetplafond is bereikt, verminderen we de administratieve lasten en bespoedigen we de afwikkeling
door deze werkwijze. Deze oplossing bevestigt dat er bij het afgeven van de beschikking aan
dienstverleners die hun budgetplafond hebben bereikt, een voldoende zorgvuldige afweging plaatsvindt
bij de gemeente. Dit geldt ook voor de besluiten van de gemeente via de Jeugdbeschermingstafel in het
kader van kinderbeschermingsmaatregelen (waar geen beschikking wordt afgegeven).
Voor dienstverleners die het bereiken van hun budgetplafond hebben gemeld (en dus op rood staan in de
menukaart), geldt vanaf heden het afgeven van een beschikking door een gemeente als voldoende
voorwaarde voor de verwerking van de facturen. De expliciete procedure betreffende toestemming voor
lokaal budget buiten plafond vervalt.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

