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Zeeuwse gemeenteraden
Bestuurscommissie inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
8 april 2016

Betreft:

Oplegger jaarstukken inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is door middel van een bestuurscommissie in de
gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GR)
gepositioneerd. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben hun taken betreft de inkoop van jeugdhulp
overgedragen aan het algemeen bestuur van de GR (AB). Het AB heeft op haar beurt een deel van
deze taken weer overgedragen aan de bestuurscommissie inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
(BC). Welke taken de gemeenten en het AB hebben overgedragen is te lezen in de GR en de
verordening. Dat betekent dat de BC verantwoordelijk is voor de overgedragen taken. Een aantal
taken kan het AB niet overdragen. Dit geldt onder andere voor het vaststellen van de begroting,
begrotingswijzigingen en de jaarstukken. Dit blijft een verantwoordelijkheid van het AB.
De BC legt verantwoording af aan het AB van de GR over de uitgevoerde taken. Hiervoor zijn twee
documenten opgesteld, te weten:
Deel 1: Taakuitoefening inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Dit deel gaat over de bedrijfsvoering van de inkooporganisatie zelf, niet de kosten voor de
jeugdhulp. Het document geeft een beknopte beschrijving van de uitgevoerde taken. Daarnaast
wordt het financieel resultaat op/van de inkooporganisatie toegelicht.
Deel 2: Gegevensset geleverde jeugdhulp
Dit deel van de verantwoording gaat over de geleverde jeugdhulp op basis van de contracten en
de afspraken die de inkooporganisatie heeft gemaakt namens de 13 Zeeuwse gemeenten met de
zorgaanbieders. Naast de consolidatie van alle gemaakte kosten voor jeugdhulp voor de 13
Zeeuwse gemeenten is ook een voorlopige afrekening gemaakt op basis van het beschikbare
macrobudget voor jeugd. Deze afrekening is opgesteld conform de gemaakte afspraken over
solidariteit. (Nb. Deze is gebaseerd op de beschikbare gegevens in maart en is daarmee
nadrukkelijk een voorlopige afrekening.)
Geconsolideerd jaarverslag
De GR levert een geconsolideerd jaarverslag en jaarrekening op van de gehele GR. Het
geconsolideerde jaarverslag en jaarrekening is het formele document waarin de resultaten van
de verschillende organisatieonderdelen van de GR bij elkaar worden gebracht. Het
geconsolideerde jaarverslag en jaarrekening is een verantwoordelijkheid van het AB.
De door de inkooporganisatie opgestelde documenten over de verantwoording (bovengenoemde
taakuitoefening en gegevensset), vormen de basis voor de informatie over taken uitgevoerd door
de inkooporganisatie jeugdhulp in het geconsolideerde jaarverslag en jaarrekening.
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