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Informatie inzake financiäle consequenties "Regeling zondermeer" ingaande 2016 e.v.

Geachte raad,

ln de raadscommissievergaderingen van september jl. is door de fractie van de WD
gevraagd naar de financiële consequenties van het aangaan van "de Regeling
Zondermeer". ln deze brief informeren wij u hierover.

ln 2016 is een nieuwe situatie ontstaan ten aanzien van de regionale samenwerking op
gebied van inkoop en contractmanagement WMO: De gemeenten Purmerend en Beemster
doen vanaf 2016 niet meer mee aan de nieuwe regionale DVO 2016-2018 WMO/Jeugd. Er
is daarom voor hen een aparte DVO jeugd gemaakt. Ook de gemeente EdamA/olendam
heeft een zelfde stap gezet per 1-7-2016,
Hierdoor moeten de bijdragen die de gemeenten aan de DVO betalen opnieuw vastgesteld
worden.

Voor Beemster betekent dit het volgende:
ln 2015 betaalden wij als bijdrage voor jeugd en WMO € 19.530,--. Het jaar 2016 is een
overgangsjaar waarbij onze gemeente nog deels bijdraagt in de WMO. De bijdrage is dan
berekend op € 16.952,-.

ln 2017 en 2018 wordt voor ons de bijdrage voor de kosten voor de inkoop jeugdzorg
gesteld op € 13.092,-- . Dit is exclusief de kosten voor de inkoop in het kader van de WMO
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Bij het in eigen beheer uitvoeren van inkoop en contractmanagement is er vooralsnog uit-
gegaan van dezelfde kosten die van toepassing waren vóór de regionale
samenwerkingsafspraak. Als er meer- of minderkosten ontstaan in de uitvoering zullen we
hier opnieuw over in gesprek gaan.

Wijgaan er van uit dat u hiermee voldoende bent geihformeerd

Hoogachtend,
burgem eester en wethouders Beemster,
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