gemeenschappelijke regeling

Overleg:

AB Jeugdhulp Rijnmond

Datum vergadering: 15 februari 2018
Agendapunt nr.:

9b

Onderwerp:
Toekenning van OVA aan gecertificeerde instellingen

Gevraagde beslissing:
1.
Instemmen met het uitgangspunt jaarlijks de tarieven van de gecertificeerde instellingen te kunnen
indexeren, op basis van de systematiek T+1. Het indexeringspercentage uit het OVA-convenant
tussen Rijk en Jeugdhulpbranche is hierbij uitgangspunt, mits dit past binnen de kaders van de
loon- en prijsindexatie die gemeenten ontvangen.
2.
Instemmen met het toekennen van de OVA 2017 in 2018 aan de Gecertificeerde Instellingen. De
kosten hiervan bedragen € 832.538.
Verdere procedure:
De werkwijze t.a.v. het loon- en prijsindexeringsproces implementeren in het GRJR begrotingsproces 1

Voorgaande procedure
Deze agendapost is besproken in het controllersoverleg en het AOJ en op basis van deze besprekingen
aangepast. Naar aanleiding van het DB zijn de laatste aanpassingen gedaan.

Samenvatting:
De gecertificeerde instellingen, die werken voor de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond,
maken periodiek op landelijk niveau, via de brancheorganisatie, nieuwe afspraken over de salariëring van
hun medewerkers. Om deze loonkostenstijgingen te kunnen bekostigen, dienen, bij gelijkblijvende
productie, de begrotingen van de instellingen mee te groeien met deze CAO afspraken. Om dit proces te
kunnen regelen, heeft het Rijk, voorafgaand aan de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten,
een OVA-convenant gesloten met de instellingen. Het Rijk compenseert gemeenten jaarlijks middels een
landelijk vastgestelde loon- en prijsindexering.
Bij de behandeling van de begroting 2016 heeft het bestuur uitgesproken de landelijk afspraken ten
aanzien van de OVA te willen volgen, maar dit besluit vraagt echter om een nadere uitwerking.
In deze notitie wordt allereerst uiteengezet hoe het mechanisme van loon- en prijsindexering vanuit het
Rijk naar gemeenten werkt en wat het OVA-convenant behelst. Vervolgens wordt aangegeven wanneer
en op welke wijze de huidige tarieven voor de gecertificeerde instellingen tot stand zijn gekomen.
Tot slot wordt een voorstel gedaan om binnen bepaalde kaders over te gaan tot periodieke aanpassing
van de tarieven van de GI's.
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De instellingen voor jeugdhulp worden in deze notitie buitenbeschouwing gelaten, omdat in 2018 een
onderzoek naar de tarieven van de jeugdhulp wordt uitgevoerd. Onderdeel van het onderzoeksadvies zal
ook een voorstel over indexering zijn.

Toelichting:
OVA staat voor Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling. De OVA is een compensatie voor CAO
ontwikkelingen die de uitkomst zijn van afspraken binnen de jeugdhulpbranche. Het Rijk heeft met de
jeugdhulpinstellingen afspraken gemaakt over compensatie voor de loonkostenontwikkeling in een OVAconvenant. Het Rijk compenseert gemeenten middels het accres op het gemeentefonds. Onderdeel van
dit accres is de loon- en prijsindexering voor de jeugdhulp.
In de begroting 2016 van de GRJR staat onder de noemer Indexatie hierover het volgende opgenomen:
“Zolang het macrobudget Jeugdwet onderdeel uitmaakt van de integratie-uitkering sociaal domein blijven
de vakdepartementen (VWS en VenJ) verantwoordelijk voor het vaststellen en uitkeren van de nominale
indexatie. VWS heeft hiertoe een OVA-convenant met zorgaanbieders afgesloten. Deze blijft gelden. Dit
betekent dat jaarlijks op basis van cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) de loon- en
prijsbijstelling wordt bepaald. Rond mei moet bekend worden wat de hoogte van de nominale indexatie is.
Voor de door de GR ingekochte zorg geldt dat de nominale indexatie zal worden gevolgd en dat deze
verwerkt zal worden in de begroting.”
Waarschijnlijk gaat de decentralisatie uitkering Jeugdhulp per 2019 over naar de algemene uitkering van
het gemeentefonds. De gesprekken hierover en welk accres hierbij hoort en of dit dan toereikend is voor
het Sociaal Domein wordt momenteel gevoegd op landelijk niveau.
Wanneer dit is besloten zal het AB worden geïnformeerd over de consequenties daarvan voor de
begroting.
Tariefontwikkeling bij de Gecertificeerde Instellingen:
De Gecertificeerde instellingen voeren een drietal soorten producten uit voor de gemeenten in de regio
Rijnmond:
Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen
Drang. Dit is sinds 1/1/2015 een nieuw product dat qua prijsstelling is gebaseerd op die van een
beschermingsmaatregel.
Crisishulp
De GRJR is bij de transitie van de jeugdhulp per 2015 gestart met de historische tarieven van de GI’s
zoals die door de stadsregio Rijnmond werden gebruikt. Het product drang was nieuw in 2015. Voor dit
product werd in 2015 een beredeneerd tarief vastgesteld dat gebaseerd was op de prijsstelling van een
beschermingsmaatregel. In 2016 wordt het product drang opgesplitst in drang eerste drie maanden en
verlengde drang. Omdat de eerste maanden intensiever en dus duurder zijn dan de verlenging van
drang. Het betreft geen feitelijke tariefswijziging omdat het gemiddelde tarief van de producten gelijk blijft.
In 2016 heeft Bureau Berenschot in opdracht van de GRJR een onderzoek uitgevoerd naar de
bedrijfsvoering en tarieven Jeugdbescherming en – reclassering bij JBRR. Op basis van dit onderzoek
zijn de tarieven van het Crisisinterventieteam verhoogd. De tarieven zijn in 2016 vastgesteld op basis van
dit onderzoek.
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Het tarief van het Leger des Heils is in 2016 opnieuw vastgesteld. Een onderzoek in opdracht van het
LdH door Berenschot naar kosten in relatie tot de tarieven bij LdH was aanleiding om deze te verhogen,
omdat het onderzoek een betrouwbaar beeld geeft van de werkelijke kostprijs per product.
OVA-compensatie door de GRJR
In 2015 is aan geen van de GI’s OVA toegekend. In 2015 was de algehele lijn binnen de GRJR om geen
OVA uit te keren. In 2016 is de OVA wel toegekend (conform de algemene lijn van GRJR), Dit is tevens
terug te zien in de tarieven 2017 (tarief 2017 is tarief 2016 plus OVA 2016).
Bij de toekenning van OVA wordt geen onderscheid gemaakt tussen wettelijke taken en producten in het
vrijwillige kader.
Voorgestelde werkwijze:
Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om als uitgangspunt te nemen dat de jaarlijkse ophoging
van de subsidie op basis van loonkosten bij instellingen kan worden doorgevoerd in het jaar volgend op
de bekendmaking. Daarbij geldt aanvullend dat de jaarlijkse OVA ophoging aan de instellingen nooit
hoger kan zijn, dan de hoogte van de loon- en prijsindexering die het rijk aan de gemeenten beschikbaar
stelt.
Werkwijze
Gemeenten volgens de T+1 systematiek het percentage accres dat het rijk middels circulaires bekend
maakt aan de begroting van de GRJR.
Instellingen dienen in verband met OVA eveneens volgens de T+1 systematiek een subsidieaanvraag in.
In de subsidieaanvraag en verlening is dit bedrag omgerekend in de tarieven. Waardoor er nieuwe
geïndexeerde tarieven zijn ontstaan.

Bijlage:
geen
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