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Werving en verevening jeugdhulp Midden-Limburg

ADVIES

Ten aanzien van de inkoop jeugdhulp te besluiten:
1. tot vaststelling van:
a) de lijst met rechtspersonen waarmee de gemeente al dan niet een
uitvoeringscontract gespecialiseerde Jeugdhulp 2015 aangaat tot het leveren van diensten
in het kader van de Jeugdwet vanaf 1 januari 2015 aan burgers in deze gemeente;
b) de budgetten, zoals deze vermeld staan op de onder punt 1.a genoemde lijst, die
per contractant in 2015 voor de verschillende te leveren diensten beschikbaar zijn,
conform de overeengekomen verdeelsleutel per gemeente op basis van het macrobudget;
dit onder voorbehoud van de gevolgen van de motie Leijten / Bergkamp,
c) de tarieven voor de vrijgevestigde uitvoerders van jeugdhulp zoals opgenomen in
dit voorstel.
2. Intrekking van genomen besluiten d.d. 02 en 09 september 2014 ten aanzien van
11 in de lijst met rechtspersonen opgenomen aanbieders waarmee een
raamovereenkomst zou zijn aangegaan. Dit omdat alsnog is gebleken dat zij niet aan de
geldende voorwaarden voldoen.

Ten aanzien van de subsidiering jeugdhulp te besluiten:
3. subsidie te verlenen of te weigeren conform voorliggend voorstel op grond van
een nadere door de gemeenteraad vast te stellen begrotingswijziging;
4. tot vaststelling van:
a) de lijst met instellingen die een subsidieaanvraag in hebben gediend met
motivering voor verlening of weigering
b) de financiële middelen , zoals deze vermeld staan op de onder punt 4.a genoemde
lijst, die per subsidieaanvrager in 2015 voor de aanvragers verleend , conform de
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overeengekomen verdeelsleutel per gemeente op basis van het macrobudget, of
geweigerd worden;

Ten aanzien van de werving (inkoop en subsidiëring) jeugdhulp algemeen te besluiten:
5. vaststelling van het AEF rapport over zorggebruik en kosten van de jeugdhulp;
6. doorleiding van het raadsvoorstel om financiën te verevenen voor 2015 op basis
van het bijgevoegde vereveningsmodel;
7. vaststelling van de ontwikkelopgaven voor 2015 en verder zoals voortgekomen uit
de werving jeugdhulp en deze te gebruiken voor een ontwikkelagenda met partners in
2015;
8. bijlagen 4 en 5 niet openbaar te maken op grond van aftikel 55 gemeentewet,
juncto de artikelen 10 1e lid onder c en artikel 10 2e lid onder g. van de Wet openbaarheid
van bestuur en de artikelen 2.57 en 2.138 van de Aanbestedingswet 2Ot2;

TOELICHTING

1) Samenvatting
Bijgaand voorstel is de uitkomst van het wervingsproces jeugdhulp zoals beschreven in de
"leidraad werving jeugdhulp Midden-Limburg" en de werkwijze voor de inkoop
jeugdzorgPlus zoals op I juli 2Ot4 door de 7 colleges vastgesteld. In de werving voor
2015 staat vooral het bieden van verplichte zorgcontinuiteit en de generieke
bezuinigingstaakstelling van 25o/o lagere lasten bij instellingen centraal. Het voorstel
behelst eenduidige besluitvorming in de 7 Midden-Limburgse gemeenten voor de werving
vóór 1 november van:
- inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp bij 21 aanbieders. Met 21 instellingen wordt

een uitvoeringscontract gespecialiseerde jeugdhulp 2015 overeengekomen. Met elk
van deze aanbieders wordt gezamenlijk door de 7 gemeenten budget afgesproken
voor die producten, waarop de desbetreffende aanbieder heeft ingeschreven.

- vaststellen van tarieven voor vrijgevestigde aanbieders conform procedure in het
document offerte uitvraag d.d. 10 september 2074;

- subsidiering van gespecialiseerde jeugdhulp bij 4 subsidieaanvragers;
- jeugdzorgPlus als onderdeel van bovenregionale inkoop.
Daarnaast hebben de colleges op 9 september jl. gezamenlijk ingestemd om voor 2015
over te gaan op verevening van lasten. In dit document wordt uitvoering aan dit besluit
gegeven door een voorstel aan de gemeenteraden door te leiden.

2) Relatie vorige voorstellen:
De gemeenten worden op l januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken
in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Om invulling te geven aan die
verantwoordelijkheid dienen gemeenten diensten te betrekken van instellingen die
werkzaam zijn op het terrein van deze wetten. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal,
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert hebben besloten samen te
werken bij de inkoop van deze nieuwe taken op het sociaal domein, om zo
schaalvoordelen te behalen. Door een solidaire aanpak wordt continuiteit beter geborgd en
kunnen risico's worden gespreid, waardoor de zorg voor kwetsbare jeugd beter kan
inspelen op crisissituaties en onvoorziene extra kosten.
Alle Midden-Limburgse gemeenten hebben reeds diverse kaderstellende documenten
vastgesteld:
- Visienota jeugdhulp Midden-Limburg Oost en West, september 2Ot3;
- Beleidsplanjeugdhulp Midden-Limburg Oost en West 2014-2016;
- Transitiearrangement jeugdhulp Midden-Limburg Oost en West;
- Visiedocument Inkoop Jeugdhulp en nieuwe Wmo-taken.
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3) Geheimhouding
In 2 bijlagen staat informatie die veftrouwelijk aan de gemeente is medegedeeld dan wel
betrokken aanbieders/subsidiepartijen of derden onevenredig kan bevoor- of benadelen.
Om die reden kan zij niet algemeen openbaar worden gemaakt. Dit gelet op het bepaalde
in de Gemeentewet, de Wet openbaarheid van bestuur en de Aanbestedingswet 2012.

4) Toelichting op proces werving jeugdhulp
De gemeenten worden op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Jeugdhulp. De gemeenten in Midden-Limburg hebben er voor gekozen om de bestaande
wijzen waarop de diensten worden betrokken en bekostigingsmodellen voor 2015 zoveel
mogelijk te continueren. Dat betekent dat de gemeenten een deel van de functies
jeugdhulp inkopen (raamovereenkomst en uitvoeringscontract) en een deel via subsidie
werven vanwege kwetsbaarheid van de doelgroep, behoefte aan continuiteit en historie.
Afgesproken is om vóór 1 november contracten en subsidieafspraken te maken met
aanbieders van jeugdhulp. Het wervingsproces is er op gericht om minimaal de verplichte
zorgcontinuiteit te bieden, de forse taakstelling van25o/o te halen en daarnaast de
benodigde transformatie te maken om de oplopende bezuiniging te realiseren.
Voorliggend voorstel geeft voor 2015 uitvoering aan deze opdracht op basis van eerder
vastgesteld beleid zoals in de vorige paragraaf is genoemd.
De uitvoering is vormgegeven door:
- Een regionale werkgroep inkoop jeugdhulp (KplusV, inkoopadviseur, inhoudelijke

projectleiders en beleidsmedewerkers en financieel adviseurs). In aanvulling op deze
werkgroep is, op verzoek van de regio, een expert vanuit de landelijke ondersteuning
ter beschikking gesteld vanwege de specialistische kennis voor de inkoop van de
percelen gespecialiseerde jeugdhulp. Handelingen in het kader van de inkoop binnen
de door het college gestelde kaders zijn op 8 juli 2014 gemandateerd aan de
vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg
(projectleiders of hun ambtelijk vervangers). De werkgroep heeft samengewerkt met
de werkgroep inkoop Wmo waar efficiency winst te behalen was. Dit heeft zich o.a.
geuit in gezamenlijke inkoopgesprekken.

- Een regionale werkgroep subsidiering (kwartiermakers, inhoudelijke projectleider,
beleidsmedewerkers en financieel adviseur). In aanvulling op deze werkgroep is
gebruik gemaakt van expertise van de provincie Limburg (ervaring) en is gebruik
gemaakt van externe juridische expertise vanwege het ontbreken van capaciteit bij de
werkgroep juridisch.

- Een bovenregionaal inkoopteam jeugdzorgPlus (gesloten plaatsing na besluit rechter).
Op 8 juli hebben de colleges van de 7 Midden-Limburgse gemeenten vanwege de aard
en omvang van de jeugdzorgPlus ingestemd om met de regio's in Zuid-Nederland een
inkoopteam Zuid te formeren. Dit team heeft mandaat om de onderhandelingen te
voeren. Vanuit onze regio is er een financieel expeft aan dit team geleverd.

- Op 9 september jl, hebben de colleges in Midden-Limburg ingestemd om voor
jeugdhulp de risico's voor 1 jaar met elkaar te verevenen. De kwartiermakers
bedrijfsvoering hebben hierop een raadsvoorstel gemaakt in overleg met de
verschillende werkgroepen bedrijfsvoering.

4.a) Toelichting op voorstel inkooo

Inkoop jeugdhulp bij instellingen
Op 2 en 9 september hebben de colleges de 55 aanbieders die in aanmerking komen voor
een raamovereenkomst gespecialiseerde Jeugdhulp vastgesteld. Op 9 september 2Ot4
hebben de colleges ook de ofterteaanvraag met bijlagen vastgesteld voor de inschrijving
van de uitvoeringscontracten gespecialiseerde Jeugdhulp 2015. De belangstellende
instellingen die toegelaten zijn tot een raamovereenkomst (totaal 35) hadden vanaf 10
september 2Ot4 de gelegenheid om tot 30 september 17.00 uur een inschrijving in te
dienen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 15 september hebben de beoogde
inschrijvers tekst en uitleg gekregen over de inschrijvingsprocedure.
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Van de 35 organisaties met een raamovereenkomst hebben er 31 ingeschreven om een
uitvoeringscontract gespecialiseerde Jeugdhulp overeen te komen door inzending van een
inschrijfformulier. Vier instellingen hebben geen inschrijving gedaan. Van de inschrijvingen
waren er 3 onbruikbaar omdat bijna alle gevraagde gegevens ontbraken. Uiteindelijk zijn
28 inschrijvingen door de werkgroep inkoop jeugdhulp beoordeeld.

Met 10 instellingen (de grootste die naar inschatting 80o/o van de cliënten in beeld hebben)
zijn als onderdeel van deze beoordeling inkoopgesprekken gevoerd. Met 4 aanbieders
heeft het Inkoopteam jeugdhulp alleen gesprekken gevoerd. Met 6 aanbieders hebben de
gesprekken plaatsgevonden gecombineerd met het Wmo-inkoopteam omdat de
betreffende aanbieder ook voor Wmo had ingeschreven. In vrijwel alle gevallen hebben de
gesprekken een plezierig verloop gehad, door de inhoudelijke bespreking, maar ook door
de afspraken ten aanzien van productie, tarieven en budget. Vrijwel alle aanbiedingen zijn
in één of twee stappen bijgesteld om de beoogde bezuiniging te behalen. Mede door de
heldere onderbouwing door de gemeenten over de noodzakelijke generieke korting van
25o/o.
Van de gesprekken zijn gespreksverslagen beschikbaar. Bij één aanbieder is er sprake
van een voorlopig onoverbrugbaar verschil (zie risicoparagraaf).

Ook met aanbieders zonder inkoopgesprek is contact geweest, soms telefonisch, meestal
per e-mail. Ook die aanbieders hebben in een aantal gevallen van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de tarieven omlaag bij te stellen, de volumes te beperken, de doorlooptijden
te verkorten of een andere productenmix in te zetten. Door deze intensieve invulling van
het inkoopproces zijn we er in geslaagd om met de meeste aanbieders afspraken te
maken binnen de gestelde kaders. Bij slechts twee aanbieders stelt het inkoopteam voor
om eenzijdig het budgetplafond te bepalen door het bedrag van de inschrijving te verlagen
met 25%o (het gaat om relatief nieuwe aanbieders die de korting niet toegepast hebben bij
hun inschrijving).
Voor enkele functies is een korting niet realistisch gebleken waardoor bij enkele paftners
een korting van 25o/o t.o.v. het budget 2013 niet haalbaar is omdat:

- er sprake is van functies die als geheel in stand moeten blijven vanwege
beschikbaarheid (bedden, verblijf functies, crisisopvang);

- er nauwelijks bezuinigingsmogelijkheden zijn en/of er al bestuurlijke afspraken
I iggen (pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering) ;

- er een (flinke) stijging van omzet is geweest ten opzicht van 2072 (het ijkjaar voor
het macrobudget). Deze stijging ongedaan maken plus een korting van 25olo op de
omzet van 2013 is niet realistisch haalbaar.

De overwegingen en beoordeling zijn samengevat in bijgevoegd document (lijst inkoop) bij
dit voorstel. Van alle instellingen is een beoordelingsformulier beschikbaar, opgesteld door
de werkgroep inkoop jeugdhulp.

Van de inschrijvingen betreffen er 4 nieuwe aanbieders zonder clientèle in de regio en/of
aanbieders van buiten de regio. Omdat deze partijen niet voldoen aan de basis eisen
(bijlage E bij Raamovereenkomst: eis 413 aanbod dichtbij in de regio; eis 439 binding met
de regio) wordt voorgesteld om met hen geen uitvoeringscontract te sluiten, maar waar
nodig zorgcontinuiteit te bieden (gaat over enkele cliënten per aanbieder buiten de regio).

De 11 instellingen die (a) niet ingeschreven hebben, (b) geen bruikbare inschrijving
hebben gedaan of (c) afgewezen zijn (omdat het een nieuwe aanbieder is of een
aanbieder buiten de regio mits geen bestaande cliënten) zullen alsnog worden uitgesloten
van een Raamovereenkomst, omdat ze op basis van inhoudelijke toetsing niet blijken te
voldoen aan genoemden voorwaarden voor een raamovereenkomst (bovengenoemde
eisen 413 en 439). Dit betekent dat voor 11 instellingen de genomen besluiten d.d. 02 en
09 september 2074 om deze aanbieders een raamovereenkomst aan te bieden, wordt
ingetrokken.
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Voorgesteld wordt om met 21 instellingen een uitvoeringscontract te sluiten volgens
bijgevoegde lijst (besluit la).
Voorgesteld wordt om met deze 27 contractanten budgetafspraken te maken zoals
opgenomen in de bijgevoegde lijst inkoop (besluit 1b).
Voorgesteld wordt genomen besluiten d.d. 02 en 09 september 2014 ten aanzien van 71
in de lijst met rechtspersonen opgenomen aanbieders waarmee een raamovereenkomst
zou worden aangegaant in te trekken. Dit omdat alsnog is gebleken dat zij niet aan de
geldende voorwaarden voldoen (besluit 2).

Het uitvoeringscontract wordt op dit moment aan een laatste juridische toets
onderworpen.
Dit contract wordt op 4 november aan uw college ter vaststelling voorgelegd.

Inkoop jeugdhul p bij vrijgevestigden
Met de 20 vrijgevestigde aanbieders van Jeugd-GGZ met een raamovereenkomst wordt
ook een uitvoeringscontract overeengekomen voor 2015. Hierin worden conform
afgesproken procedure geen budgetafspraken gemaakt. Het uitvoeringscontract wordt op
dit moment evenals het contract voor instellingen aan een laatste juridische toets
onderworpen. Ook dit contract wordt op 4 november aan uw college ter vaststelling
voorgelegd.

Voor de vrijgevestigden wordt niet met een budgetplafond gewerkt, maar met
maximumtarieven. Voor deze groep worden daarom tarieven vastgesteld op basis
waarvan zij de door hen uitgevoerde jeugdhulp, binnen vastgelegde randvoorwaarden en
procedures, kunnen declareren. Voor de bepaling van de tarieven voor vrijgevestigden in
2015 stelt de werkgroep inkoop jeugdhulp voor om uit te gaan van het door de NZa
maximaal geadviseerde tarief (1000/o) voor 2014. Voor 2015 stellen we voor om uit te
gaan van de volgende percentages t.o.v. van dit genoemde maximale NZa tarief 2014
voor de tarieven voor de basis Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ), specialistische GGZ en
dyslexie:

- basis GGZ:95o/o
- specialistische GGZ: 85o/o
- dyslexie:85o/o.

Op het basis GGZ tarief wordt slechts een korting van 5olo doorgevoerd om zo de groei van
deze jeugdhulp te stimuleren en de verplaatsing van specialistische GGZ naar basis GGZ
te stimuleren. Dit sluit aan op de transformatie in het beleidsplan jeugdhulp en de
beweging die de zorgverzekering ingezet heeft. De korting van 15olo op het specialistische
GGZ tarief en het tarief voor dyslexie is gebaseerd op een vergelijking van tarieven die
andere gemeenten hanteren, consultatie van de deskundige vanuit OTD
(OndersteuningsTeam Decentralisaties van de VNG) en afgezet tegen de korting van 25o/o
die instellingen is opgelegd.

Voorgesteld wordt om de tarieven voor de vrijgevestigde uitvoerders van jeugdhulp vast
te stellen zoals opgenomen in dit voorstel (besluit 1.c).

Inkoop buiten de regio: het landelijk transitiearrangement (LTA)
De VNG heeft namens de gemeenten afspraken gemaakt met landelijke aanbieders die
zeer specialistische jeugdhulp bieden. Dit aanbod is dermate specialistisch dat het in de
eigen regio meestal niet aanwezig is, bijvoorbeeld een instelling voor jeugdzorgPlus voor
kinderen jonger van 12 jaar. De gemiddelde kosten voor deze gespecialiseerde jeugdhulp
is gemiddeld 3,670/o van het macrobudget. Hiervoor wordt een reservering gedaan.

Inkoop buiten de regio, andere dan het LTA
De werkgroep bovenregionale plaatsingen werkt uit hoe Midden-Limburg om kan gaan met
plaatsingen buiten de regio. Noord- en Zuid- Limburg zijn uitgenodigd om hierbij aan te
sluiten. Uitgangspunt vanuit ons beleidsplan is dat jeugdigen zoveel mogelijk in onze regio
geholpen worden. Wanneer dit niet lukt omdat het specialistische aanbod niet voorhanden
is, en de instelling niet onder het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) valt, dienen hier
(op factuurbasis) afspraken over gemaakt te worden. De provincie Limburg had hier voor
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de provinciaal gefinancierde zorg een urgentie regeling voor. De toegang was geregeld
binnen een specifiek overleg "taskforce" genoemd. De werkgroep is bezig met het
vormgegeven van de toegang binnen het nieuwe Midden-Limburgse jeugdhulp stelsel tot
plaatsing buiten de regio. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande
werkwijze. De werkgroep komt ook met voorstellen over facturering en tarifering die
hieruit volgen. Hiervoor is in de exploitatieraming budget voor plaatsingen buiten de regio
opgenomen. Doel is om deze regeling/procedure voor MLvóór l december 2014 duidelijk
te hebben en hierin ook de procedure zorgcontinuiteit voor instellingen buiten de regio
mee te nemen (facturering en tarifering, toegang is voor deze groep niet meer van
toepassing omdat die al verleend is).

Inkoop buiten de regio : Jeugdzorg Plus
Een vorm van jeugdhulp is het aanbod JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus is een zeer
intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp waar een jeugdige alleen terecht komt na
uitspraak van een rechter. Bij plaatsing worden de vrijheden van de jeugdige ingeperkt
om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt aan de hulp die hij nodig heeft.
Jeugdigen uit Midden-Limburg Oost en West worden geplaatst in een JeugdzorgPlus
instelling in het zorggebied Zuid (Zeeland, Brabant, Limburg). Op dit moment worden de
JeugdzorgPlus instellingen gefinancierd door het ministerie van VWS. Het ministerie
financiert de beschikbare capaciteit van de JeugdzorgPlus instellingen door middel van
dagtarieven: er moeten plaatsen beschikbaar zrln.

Er is een inkoop team Zuid geformeerd, hiermee hebben de colleges van gemeenten
Midden-Limburg in juli 2074 ingestemd.
Het inkoopteam heeft de eerste gesprekken met de aanbieders van de JeugdzorgPlus
afgerond. Afgesproken is dat de aanbieders, uiterlijk 22 oktober 2014, hun offerte voor de
inkoop 2015 indienen. De inzet van het inkoopteam is als volgt

- De tien regio's in zorggebied zuid garanderen dat er in 2015 door de regio's
gezamenlijk 257 plekken worden afgenomen bij de 4 instellingen vallend binnen
zorggebied zuid.
Voorwaarde hierbij is dat elke jongere uit deze 10 regio's die is aangewezen op een
JeugdzorgPlusvoorziening ook binnen zorggebied zuid wordt geplaatst, tenzij de
aard van de problematiek dit niet mogelijk maakt of dat er vooraf door de
regio/gemeente waar de betreffende jongere vandaan komt toestemming is
ge9even.

- Op basis van het gebruik tot 1 juli 2015 bepalen de jeugdzorgregio's samen met de
instellingen of de afspraken over de garantie voor het lopende jaar moeten worden
bijgesteld.

- Meerjarig perspectief: voor 2015 wordt een contract afgesloten. Voor 2016 en
2017 wordt een optie genomen op verlenging hiervan. Op basis van
contractmanagement worden voor deze jaren afspraken gemaakt over prijs,
volume, kwaliteit en het uitwerken van de transformatieopdracht.

- Een korting van 10o/o op de door het ministerie van VWS en de VNG berekende
indicatieve kostprijs van€327 per jongere per dag incl. reiskosten ad € 6 en
exclusief huisvestingslasten.

- Bevoorschotten van de JeugdzorgPlusinstellingen ter hoogte van een bedrag dat
gelijk is aan de vast te stellen garantie.
De wijze waarop de bevoorschotting dient plaats te vinden moet door een
afvaardiging van de tien regio's en de aanbieders worden uitgewerkt.

Het inkoopteam Zuid zit midden in de onderhandelingen. We volgen hierin het voorstel
van Zuid. Op basis van dit voorstel wordt budget gereserveerd.
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4.b) Toelichting op voorstel subsidierinq

Su bsid iëri ng aa nvragers
Er zijn op basis van de leidraad werving jeugdhulp en het beleidsplan jeugdhulp 2OL4-
2076 v66r 1 september 2O74 subsidieverzoeken ingediend door 7 aanbieders.
Naast deze subsidieaanvragen volgen nog subsidieaanvragen van het Centrum voor Jeugd
en Gezin en stichting MEE.

Er is sprake van subsidieverlening per gemeente op basis van een eenduídig regionaal
advies. De subsidiebedragen per gemeente worden conform afspraak bepaald:

- Daar waar mogelijk op basis van een inschatting per gemeente door de
instellingen óf

- Op basis van de verdeelsleutel macrobudget (deel begroting).
Op basis van afspraken in Midden-Limburg heeft de subsidie werkgroep daarom een
procedureel, inhoudelijk en financieel advies afgegeven zoals verwerkt in dit voorstel

Proced u reel advies su bsí d i ëri ng
De leidraad werving jeugdhulp blijkt geen wettelijke grondslag. Bij subsidieverlening is de
Algemene Subsidieverordening (ASV) de gebruikelijke wettelijke grondslag in het sociaal
domein. Omdat de jeugdzorg als nieuwe taak bij de meeste gemeenten niet onder de
reikwijdte van ASV valt, biedt de ASV in dat geval geen grondslag. Om toch eenduidig en
rechtmatig subsidie te kunnen verlenen of af te wijzen wordt geadviseerd dit op grond van
een nadere door de gemeenteraden vast te stellen begrotingswijziging te doen. Hierin
moet per aanbieder een maximaal subsidiebedrag worden vastgesteld. Door te kiezen voor
deze buitenwettelijke grondslag (toekenning subsidie door het College onder voorbehoud
vaststelling begrotingswijziging door de gemeenteraad) is er regionale uniformiteit. Er
wordt tevens voorgesteld de subsidie te verlenen onder voorbehoud van nader aan de
subsidie te verbinden verplichtingen in een uitvoeringsovereenkomst, waarin de
voorwaarden nader worden verfijnd. De keuze voor een uitvoeringsovereenkomst biedt
het voordeel om op een later moment verder invulling te geven aan de
u itvoeri n gsvereisten.

Wanneer hetgeen in de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken niet wordt nagekomen,
kan via de civielrechtelijke procedure/civiele rechter worden getracht nakoming af te
dwingen. In de beschikking staan de te verrichten activiteiten en de verplichtingen, het
subsidiebedrag of de berekeningswijze daarvan opgenomen. De keuze voor een
uitvoeringsovereenkomst biedt de mogelijkheid om op een later moment verder invulling
te geven aan de uitvoeringsvereisten. In de subsidiebeschikking wordt verwezen naar de
vereisten uit de Leidraad Werving Jeugdhulp.
In de subsidiebeschikking zal dan de voorwaarde gesteld moeten worden dat de subsidie
wordt verleend onder voorbehoud dat medewerking wordt verleend aan het tot stand
komen van een uitvoeringsovereenkomst (aftikel 4:33, onder a van de Algemene wet
bestuursrecht). Het is belangrijk dat de uitvoeringsovereenkomst de uitwerking moet zijn
van de subsidieverlening. Alle vereisten die in de beschikking terug moeten komen,
kunnen niet zonder meer'verplaatst'worden naar de uitvoeringsovereenkomst. In de
beschikking zal ook een begrotingsvoorbehoud opgenomen worden.

Inhoudelijk en financieel advies subsidiëring
Er heeft budgetoverleg plaatsgevonden met 4 instellingen. Met een aanbieder is dit
uitgesteld (zie risicoparagraaf). Verslagen van de budgetoverleggen zijn beschikbaar.
Voorgesteld wordt op basis van de conclusies uit de lijst subsidiering een subsidie te
verlenen of te weigeren aan de opgenomen instellingen uit de lijst subsidiering.
Vijverberg legt momenteel de laatste hand aan de beschikkingen, vandaar dat voorgesteld
de beschikkingen op 4 november terug te laten komen. De beschikkingen worden per
gemeente verstuurd.

Voor het verplichte onderdeel zorgcontinuïteit bij 2 instellingen buiten de regio wordt
voorgesteld aan te sluiten bij de in ontwikkeling zijnde procedure voor bovenregionale
plaatsingen/ urgentieregeling (zie verderop in dit voorstel) en de cliënten op factuurbasis
te declareren bij de desbetreffende gemeente (woonplaatsbeginsel).

Pagina 7



Sa me nvatte n d wo rdt g ea dv i see rd :
- subsidie te verlenen of te weigeren conform voorliggend voorstel op grond van een

nadere door de gemeenteraad vast te stellen begrotingswijziging ìn voorjaar 2015
(besluit 3);

- vaststelling van de lijst met instellingen en de budgetten (besluit 4).
4.c) Toelichting Persoonsgebonden budgetten (PGB's)
Een kwart van het macrobudget gaat naar persoonsgebonden budgetten (PGB's), dit is
geen inkoop of subsidiering. Bij een PBG krijgen de ouders het geld voor zorg rechtstreeks
uitbetaald. De ouders bepalen zelf waar en bij wie de zorg wordt ingekocht.
In de afgelopen jaren heeft de landelijke overheid de spelregels om een PGB te krijgen
versoberd.
Als gevolg hiervan wordt aangenomen dat het aantal PGB's en de kosten van de PGB's in
de afgelopen jaren is gedaald. Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht de mogelijkheid voor
een PGB te bieden in plaats van ondersteuning in natura. Voor de PGB's wordt een bedrag
gereserveerd.
Zie verder financiële paragraaf.

5) Toelichting algemeen

AEF rapport
Onderzoeksbureau AEF heeft in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het zorggebruik
en zorgkosten van de jeugdhulp. Dit heeft duidelijk gemaakt dat de werving van jeugdhulp
complex is door de voormalige verschillende oude financieringsstromen en landelijke
onduidelijkheden over cijfers. Het werkelijke zorggebruik en instroom per gemeente is niet
voldoende helder en voorspelbaar. Voorgesteld wordt het rapport van AEF vast te stellen
(besluit 5).

Verevening
De onduídelijkheid in cijfers en kosten vormt een groot risico voor de cliënten en
individuele gemeenten, vandaar dat we een solidaire aanpak en risicospreiding
voorstellen. Op 9 september 2Ot4 hebben de colleges in Midden-Limburg ingestemd om
de raden voor te stellen risico's voor 2015 met elkaar te verevenen. Hiermee kunnen we
de jeugdhulp, continuTteit, de korting en de transformatie gezamenlijk vorm geven zoals
vastgelegd in het beleid.

In bijgaand raadsvoorstel is de verevening nader uitgewerkt voor wat betreft de directe
zorgkosten: inkoop, subsidies, persoonsgebonden budget (PGB), budget buiten regio
plaatsingen, landelijk transitie-arrangement, exploitatie kosten Sociale Verzekeringsbank
(SVB). De verevening betreft het onderling verevenen van de werkelijke resultaten (zowel
negatief als positief) over de 7 gemeenten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen
het te verevenen budget en de bijbehorende werkelijke kosten. Verevening vindt plaats na
afloop van het kalenderjaar, maar vóór de vaststelling van de jaarrekening.
In eerste aanleg wordt de verevening afgesproken voor de duur van 1jaar, zijnde 2015.
Hierbij is de verwachting dat in de loop van 2015 meer"(in)zicht" wordt verkregen in de
werkelijke kosten van de jeugdhulp per gemeente en dat continuering van de verevening
na 2015 niet langer noodzakelijk is of sterk beperkt kan worden. In 2015 zal bepaald
worden hoe in volgende jaren gekozen kan worden voor een (meer) op feitelijke
gemeentel ijke kosten gericht verdeelmodel.
De portefeuillehouders hebben op 16 oktober ingestemd met de richting van dit voorstel
waarbij nog enkele aanpassingen gedaan zijn, die zijn verwerkt.
Voorgesteld wordt het bijgevoegd raadsvoorstel in procedure te brengen (besluit 6).

Ontwikkelthemab 2015 en verder
Het huidige wervingsproces heeft al de nodige inzichten opgeleverd dat het in 2015
noodzaak is om nauw met partners te monitoren, maar ook overleg met de keten te
voeren. Hiervoor wordt een overlegstructuur ingezet. De ontwikkel- danwel actiepunten
zijn bijgevoegd in een apart document.
Voorgesteld wordt het bijgevoegd document met ontwikkelthema's voor 2015 vast te
stellen (besluit 7).
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Aansturing, monitoring 2015 en verder
Op basis van het voorgaande is duidelijk dat de werving jeugdhulp en de nieuwe Wmo
voor 2Ol4 en 2015 een flinke personele inzet vragen om het reguliere inkoopproces vorm
te kunnen geven en te kunnen ontwikkelen. Er moeten structureel acties uitgevoerd
worden:
- monitoring en contractmanagement huidige afspraken;
- voortgangsgesprekken individueel en in de keten
- voorbereiden inkoopproces 2016 en verder
- ontwikkelagenda
- de punten in dit voorstel roepen om het structureel vormgeven/ beleggen van deze

taken; de werkgroep inkoop jeugdhulp en de projectstructuur is tijdelijk. Door de
colleges in Midden-Limburg is op 2 september besloten om een regiedriehoek vorm te
geven. De bedrijfsvoering is thans nog bezig met het uitwerken van deze driehoek.
Daarnaast wordt er ten aanzien van werving ingeschat dat er personeel nodig is voor:

- het verwerken van de facturering
- beleidsinhoud
- regionaletrekkersfuncties
De werkgroep bedrijfsvoering is bezig met het uitwerken van deze formatieve
vraagstukken.
Gezien het huidige tekoft wordt vanuit de inhoud en efficiency geadviseerd dit zoveel
mogelijk op schaal Midden-Limburg te organiseren. Er is een percentage gereserveerd
voor uitvoeringskosten.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Zie risicoparagraaf

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

6) Toelichting op de middelen
Het Rijk heeft voor de decentralisatie Jeugdhulp landelijk € 3,9 miljard beschikbaar
gesteld. In dit bedrag is een bezuiniging voor 2015 opgenomen van € 120 miljoen, zijnde
een bezuiniging van 3olo. De bezuiniging op de Jeugdhulp loopt in 2016 en2O77 op tot een
bedrag van € 300 miljoen respectievelijk€ 450 miljoen. Dit is een bezuiniging van7,5o/o
respectievelijk 11olo van het budget Jeugdhulp. In de meicirculaire 2014 algemene
uitkering gemeentefonds (GF) heeft het Rijk het budget Jeugdhulp per gemeente
gepresenteerd. Daarnaast worden MEE middelen van de decentralisatie AWBZ begeleiding
naar Wmo gedeeltelijk ingezet ten behoeve van de uitvoering Jeugdwet. De gemeenten in
de regio Midden-Limburg ontvangen in 2015 het volgende budget voor uitvoering van de
Jeugdwet:

Totaal
Algemene uitkering Gemeentefonds 56.043.350
MEE-middelen 908.281
Totaal 56.951.631

Financieel kader raad
De gemeenteraden van de Midden-Limburgse gemeenten zijn ten aanzien van de 3
decentralisaties in de begroting uitgegaan van budgettaire neutraliteit. Voor de Jeugdhulp
bedraagt het budgettaire kader € 56.951.631,

Exploitatieraming voorafgaand aan het inkooptraject
Voor het krijgen van inzicht in de uitgaven jeugdhulp is, voorafgaand aan het
inkoopproces, een exploitatieraming opgesteld. Bij het opstellen van de exploitatieraming
is van de gegevens van Vektis (is het centrum voor informatie en standaardisatie voor
zorgverzekeraars), uitvraag bij zorgaanbieders en huidige financiers (AEF rapport) gebruik
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gemaakt voor de raming van de kosten jeugdhulp. Bij de analyse van deze cijfers is
gebleken dat elk van deze bronnen onzekerheden heeft en voor een groot deel de cijfers
van 2012 betreft. Middels een analyse is getracht de werkelijkheid zo goed mogelijk te
benaderen. De onzekerheden blijven echter bestaan hetgeen het onmogelijk maakt een
nauwkeurige raming te maken van de te verwachten kosten jeugdhulp in 2015.

In de exploitatieraming was verder rekening gehouden met het Landelijk
transitiearrangement (3,760/o van het budget GF), uitvoeringskosten jeugdhulp door
gemeente (3,5o/o van het budget GF), innovatiekosten (0,5o/o van het budget GF),
exploitatiekosten Sociale verzekeringsbank voor uitvoering trekkingsrecht
Persoonsgebonden budget (0,640/o van het budget GF) en de post risicobudget buiten
regio plaatsing (5olo van het budget Gemeente Fonds).

Op basis van de gemaakte exploitatieraming liet de exploitatieraming jeugdhulp een tekort
zien van circa € 12 miljoen. Dit betekende een bezuiniging van 25o/o op de werving bij
jeugdhulpaanbieders.

Ex plo itati era m i ng i n koo p
In het kader van het in dit voorstel opgenomen inkoopproces is de jeugdhulpaanbieders
gevraagd een aanbieding te doen ten aanzien van de uitvoering van de jeugdhulp 2015
rekening houdend met een verlaging van het budget van25o/o ten opzichte van 2013. De
aanbieders hebben tot 1 oktober de gelegenheid gekregen om de aanbieding in te dienen.
Voor de subsidieaanvragen gold een deadline van 1 september, zij hebben in de aanvraag
geen rekening kunnen houden met de korting. De aanbiedingen van de 10 grootste
aanbieders zijn in gesprekken met deze aanbieders besproken. Naar aanleiding van de
inkoop- en subsidie gesprekken zijn door de aanbieders nog enkele wijzigingen
aangebracht.

De gevraagde bezuiniging van 25o/o is door veel paftners gerealiseerd. Helaas heeft dit
niet geleid tot een sluitende begroting jeugdhulp voor 2015. Dit wordt veroorzaakt door:

- functies die beschikbaar moeten zijn als bedden, verblijf functies, pleegzorg,
jeugdbescherming, jeugdreclassering en crisisopvang kunnen de kotting niet of
niet volledig realiseren;

- een aantal partners heeft een (flinke) stijging gehad in omzet ten opzicht van
2012 (het ijkjaarvoor het macrobudget). Deze stijging ongedaan maken plus een
korting van 25o/o op de omzet van 2012 is niet realistisch haalbaar;

- een deel van het tekort vindt zijn oorzaak in de ofterteaanvraag van een van de
aanbieders waarmee nog geen overeenstemming is (zie risicoparagraaf).

Bij het opstellen van de exploitatieraming jeugdhulp zijn de posten landelijk
transitiearrangement, innovatiekosten en de risicobudget buiten regio plaatsing nog eens
kritisch tegen het licht gehouden. In de kosten landelijk transitiearrangement zijn kosten
opgenomen die ook in het inkoopbudget zijn opgenomen. Hier zit op onderdelen een
dubbeltelling in. Hierover is advies gevraagd bij AEF. Op basis van dit advies is het
percentage voor de kosten LTA met 1Yo verlaagd (van 3,760/o naar 2,760/o).
De post innovatiekosten is geheel geschrapt. De innovatie dient plaats te vinden bij de
aanbieders van jeugdhulp om te komen tot de uitgangspunten van de transitie die leidt tot
minder dure zorg.
Tenslotte is contact opgenomen met de Provincie over de hoogte van het risicobudget
buiten regio plaatsing. De provincie is gevraagd naar de gemiddelde kosten van buiten
regio plaatsing over de afgelopen jaren. Op basis van deze ervaringscijfers is het
percentage voor de kosten verlaagd met 2,5Vo (van 5olo naar 2,5o/o).
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De definitieve aanbiedingen zijn verwerkt in de exploitatieraming, deze ziet er als volgt
u it:

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het tekort op de jeugdhulp voor de regio Midden
- Limburg € 0,9 miljoen is. In een afzonderlijke bijlage wordt dit geëxpliciteerd per
gemeente.

Conclusie
Zoals uit de exploítatieberekening blijkt kunnen niet alle kosten voor de uitvoering van
jeugdhulp worden opgevangen binnen de financiële kaders die de gemeenteraad heeft
gesteld (budgettaire neutraliteit) Er resteert uiteindelijk een tekort van op dit moment
€ 0,9 miljoen.

Dekking financieel teko¡t.
Zoals hiervoor aangegeven bedraagt het voorlopig tekort € 0,9 miljoen. Indien er sprake is
van een tekoft dient de gemeenteraad, vanwege haar budgetrecht, een aanvullend budget
beschikbaar te stellen. Feitelijk wordt de gemeente nu voor een meervoudig dilemma
geplaatst:

- De inkoopcontracten en subsidiebeschikkingen moeten vóór 1 november 2Ol4 bij
de aanbieders / aanvragers zijn kenbaar gemaakt vanwege landelijk gestelde
termijnen;

- Continuiteit van zorg moet worden gewaarborgd;
- De onzekerheid in de ontwikkeling van de zorgkosten is en blijft aanwezig;
- Ontwikkelingen rondom het AWBZ-gat, de PGB's en de uitkomsten uit het overleg

met een aanbieder zijn nog niet duidelijk.

Door deze ontwikkelingen wordt voorgesteld om de gemeenteraad vooralsnog geen extra
budget beschikbaar te laten stellen maar het mogelijk tekoft nadrukkelijk mee te nemen
in de risicoparagraaf van de begroting 2015. Het in deze paragraaf eveneens berekend

Financiële exploitatie Jeuqdhulo reqio Midden Limburo 2015
Totaal beschikbaar lGemeentefonds en MEE middelenl 56.951.631

- Landel ijk transitiearranqement (2,7 60/o\ -1.546.796
- Uitvoeringskosten gemeente (obv collegebesluit transitie arrangement
30 oktober 2013: 3,5%) -1,961.517

- Exploitatiekosten SVB uitvoerinq trekkinqsrecht PGB 10.64%) -358.700

- Risicobudqet buiten reqio plaatsinq (2,5o/o) -1.401.084

Budqet beschikbaar voor qesoecialiseerde ieuodhulo 51.683.556

Uitgaven jeuEdhulp

Inkoop 22.748.957

PersoonsGebonden Budqet (PGB) 8.343.332
Subsidies 8.888.622

Centrum Jeuqd en Gezin 6.335.947
Bureau Jeuqdzorq 6.284.397

Totaal uitEaven zors (inkooÞ en subsidie) 56.601.256

Tekort -917.7lJo
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weerstandsvermogen (algemene reserve en eventuele bestemmingsreserves) dient
expliciet te worden aangewezen als achtervang van dit mogelijk tekort. Dit dient
nadrukkelijk bij de behandeling van de begroting 2015 met de gemeenteraad besproken
te worden. Vooruitlopend hierop wordt een en ander aangekondigd via een
raadsi nformatiebrief.

7) Risicoparagraaf:
Het zal duidelijk zijn dat het onderhavige proces niet zonder risico's is. Zonder te
pretenderen volledig te zijn, worden hierna meerdere risico's beschreven.

Financieel teko¡t met verschillende oorzaken
De regio is geconfronteerd met een probleem in de beschikbare middelen. Binnen het
budget AWBZ is de omzet van de aanbieders hoger dan de beschikbare middelen.
Door middel van een brief aan het ministerie heeft de regio aandacht gevraagd voor dit
"AWBZ gat" in de landelijke financiering. Er zijn meerdere denkrichtingen als verklaring,
tot heden hebben diverse verkenningen nog geen oplossing geboden. Er is nog geen
officiële reactie op de brief ontvangen, wel is ambtelijk vanuit het ministerie VWS
aangegeven dat op landelijk niveau, in de PGB-monitor van het SCP, terug wordt gezien
dat er veel minder nieuwe PGB's worden verstrekt (2OI4). Dit zou terug te zien moeten
zijn in de cijfers van de eenmalige gegevensoverdracht die thans wordt opgevraagd en
geanalyseerd. Zoals eerder aangegeven zou hiermee de reservering van de PGB's een stuk
lager komen te liggen.

Een ander deel van het AWBZ gat leek te verklaren uit het feit dat er onduídelijkheid was
over de functies die over zouden gaan naar de Wet langdurende zorg (WLZ).Indien een
kind hulp krijgt in het kader van de WLZ, valt de totale financiering onder deze wet en niet
meer onder de jeugdwet. Inmiddels heeft het ministerie per brief duidelijkheid verschaft
over deze zogenaamde "vergeten" groep. Het is nog onduidelijk of en hoe dit
gecorrigeerd wordt in het gemeentefonds. Voorlopig kunnen we daarom alleen maar
uitgaan van de bedragen die we nu kennen.

Uit de inschrijvingen is gebleken dat:
- de 25olo korting niet bij alle aanbieders realistisch is vanwege verschillende

oorzaken;
- een aantal paftners heeft een (flinke) stijging gehad in omzet ten opzicht van

2012 (het ijkjaarvoor het macrobudget). Deze stijging ongedaan maken plus een
korting van 25o/o op de omzet van 2013 is niet realistisch haalbaar.

Dit betekent dat een korting van 25o/o onvoldoende is om binnen de budgettaire kaders te
blijven.

Vrijg evesti gde JGG Z -a a n b i ed e rs
Alle voorzieningen gespecialiseerde Jeugdhulp voor 2015 worden via de voqrliggende
uitvoeringscontracten en de tariefafspraken ingekocht. Het maximumbedrag dat daarmee
gemoeid is ligt voor wat betreft de Uitvoeringscontracten vast: per aanbieder is een
maximumbudget vastgesteld. De vrijgevestigden (circa 20 kleine aanbieders) hebben
conform de procedure geen aanbieding gedaan in het inkoopproces. Deze vrijgevestigden
zullen wel jeugdhulp verlenen hetgeen leidt tot circa € 800.000 aan kosten die in de
exploitatieraming zijn meegenomen.

Samenwerking in de regio
In het voorstel is aangegeven dat er op kleine schaal wordt samengewerkt met Noord- en
Zuid-Limburg. De inkoopprocessen aldaar kunnen negatieve effecten hebben op de inkoop
in Midden-Limburg omdat instellingen die hun volume in deze regio's maken vooral geënt
zijn op het bepalen van de doelstellingen in die regio en weinig mee bewegen met de regio
Midden-Limburg. Dit zien we in de praktijkterug; de partners in deze regio bewegen meer
mee op het gebied van inhoudelijke transformatie en voldoen aan de taakstelling. Er wordt
met een mix van Prijs x Aantal (PxQ) gewerkt. Van de paftners buiten Midden-Limburg
zien we dat de kofting vooral wordt gevonden in een verandering van de Q.

Pagina 12



Tegelijkertijd kan het ontbreken van samenwerking voorzieningen die beschikbaar moeten
zijn (zoals bedden, crisis) duurder maken omdat het overzicht aan werkelijke kosten
ontbreekt of omdat verschillende financiers verschillende eisen stellen.

Zo rg co nti n u ite i t verpl i ch t
Zorgcontinuiteit zet daar grote druk op budgetten voor nieuwe instroom. Dit kan bij
onvoldoende transformatie, veranderingen in verwijsgedrag door wettelijke verwijzers of
onvoldoende aansluiting bij het voorliggende veld wachtlijsten gaan opleveren bij bepaalde
aanbieders.

Risico op wachttijden als gevolg van bezuinigtng
Een flink aantal aanbieders gaf aan dat de korting van25o/o op het budget fors is en dat
het consequenties heeft voor de bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en mogelijk ook kan
leiden tot het ontstaan van wachtlijsten. Enkele aanbieders gaven aan dat zij zelf reserves
moeten inzetten om het financiële risico van naijlende kosten (kosten lopen nog door
terwijl de bezuiniging al ingeboekt is), af te dekken. De flexschil bij de aanbieders is al
weg waardoor mogelijk nu het vast personeel wordt geraakt. Als dit gebeurt leidt dit tot
frictiekosten.

Risico op verminderde kwaliteit of continuiteit van zorg
Ook bestaat het risico dat aanbieders de exploitatie niet rond krijgen waardoor ze de
continuïteit en kwaliteit van zorg niet kunnen borgen en mogelijk failliet gaan.
Contractueel worden in het uitvoeringscontract afspraken gemaakt over de
informatievoorziening. Deze is cruciaal voor de sturing en verantwoording. De tijdige,
volledige en accurate informatievoorziening door aanbieders is een belangrijk
aandachtspunt in de transformatie en zal daarom zorgvuldig moeten worden uitgewerkt.
De gemeente kan op basis van de uitvoeringscontracten bij wachtlijsten meer inkopen,
maar daar is dan geen financiële dekking voor. Feitelijk kan dit natuurlijk niet. Alleen als
één of meer aanbieders onder het maximumbudget blijven ontstaat er ruimte om meer af
te nemen bij andere gecontracteerde aanbieders. Doet zich deze situatie voor dan is het
logisch om '-de ruimte" in te zetten bij instellingen met een gemiddeld lage trajectprijs.

Onvoldoende overeenstemming met een aanbieder van jeugdhulp:
Met een aanbieder is nog geen overeenstemming over inkoop en subsidiering. Deze
aanbieder heeft zowel ingeschreven voor een uitvoeringscontract als voor een subsidie.
De hoogte van de aanvragen wijken erg af van de exploitatie van gemeenten. Hierop zijn
er diverse bestuurlijke overleggen - contacten geweest en een eerste gezamenlijke
verkenning op de financiën. Dit heeft echter nog geen overeenstemming opgeleverd. De
gemeenten en de aanbieder hebben de Transitie Autoriteit Jeugd gevraagd een onderzoek
te doen naar de gegevens en te bemiddelen. De uitkomst is nog niet duidelijk.

Last minute-wetswijziging : Motie Leijten/Bergkamp
Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie Leijten/ Bergkamp
heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief op 7 oktober jl.
besloten dat voor een groep van 14.000 cliënten het overgangsrecht van de Wlz van
toepassing is. Dit houdt voor deze cliënten, met een doorgaans extramurale indicatie van
grote omvang (de zogenaamde Wlz-indiceerbaren), in dat zij alsnog de mogelijkheid
krijgen om rechtstreeks in te stromen in de Wet langdurige zorg. Cliënten hebben vrije
keuze. Dit besluit van de staatssecretaris heeft gevolgen voor gemeenten. Tot dusver
werd ervan uitgegaan dat de zorg voor 10.000 van deze 14.000 cliënten zou worden
bekostigd op basis van de Wmo 2015, de Jeugdwet enlof de Zorgverzekeringswet. Deze
aantallen zijn meegenomen in de aanbesteding voor maatwerkvoorzieningen. Nu deze
doelgroep (deels) zal worden bediend vanuit de Wlz en omdat de staatssecretaris
voornemens is om de gemeentelijke budgetten in het gemeentefonds daarvoor na het
eerste kwaftaal 2015 naar beneden bij te stellen zullen ook de budgetten van de
aanbieders daarvoor moeten worden aangepast. Het is op dit moment nog niet mogelijk
om de impact van dit besluit op gemeenteniveau te bepalen. De VNG zal er bij de
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Staatssecretaris op aandringen dat gemeenten maximaal gefaciliteerd worden om de
gevolgen van dit besluit op te vangen. De gevolgen van deze motie voor de gemeenten in
Midden Limburg worden nu nog onderzocht. Bij beslispunt ld is naar aanleiding van deze
motie een passage toegevoegd, dat de maximum budgetten wordt vastgesteld onder het
voorbehoud van de gevolgen van de motie Leijten / Bergkamp.

coM M u NICATIE/ PARTICI PATI E

Voor wie is dit advies van belang?:
.i. Organisaties/Instellingen
Nadere specificatie: Aan de inschrijvers/aanvragers wordt op 29 oktober meegedeeld of de
gemeenten in principe een uitvoeringscontract willen sluiten/ of ze in principe in
aanmerking komen voor subsidie.

:

{. A-stuk Raad
N ad ere s pecifi cati e : Va nwege budget verantwoordel ijkheid

* Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET
Intern: J. Verheesen financiën, F.v. Beeck coördinator 3D

Extern: projectleider transitie jeugd MLO, kwartiermakers, werkgroep juridisch, werkgroep
subsidies, Vijverberg juristen, regionale instellingen jeugdzorg. De hoofdlijnen uit dit
collegevoorstel zijn op 16 oktober 2014 met de portefeuillehouders Midden-Limburg
doorgesproken.

8) Communicatie
Er wordt een persbericht opgesteld rond de contractondeftekening begin november, met
een korte zakelijke toon. Reden daarvoor is dat met name richting aanbieders soberheid
en een verzoek om wederzijds begrip gepast is, omdat een aantal uit de boot gaat vallen
en/of flink moet bezuinigen.
Communicatieadviseurs zorgen voor verspreiding naar de pers; een vergelijkbaar bericht
wordt tegelijkertijd geplaatst op de gemeente-websites e.d

Ondertekening: eind november wordt er een moment voor ondertekening georganiseerd.
Programma en uitnodiging wordt nog opgesteld in overleg met communicatieadviseurs.

Ra a d si n fo rm a t i e b ri ef :
In het voorstel WMO begeleiding 2015 wordt voorgesteld de gemeenteraad te informeren
via een raadsinformatiebrief. Hierin is ook informatie over jeugdhulp opgenomen.
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BIJLAGEN

Ooenbaar:
1.AEF rapport over zorggebruik en kosten van de jeugdhulp;
2. raadsvoorstel verevening ;
3.ontwikkelopgaven 2015 en verder voortkomend uit de werving jeugdhulp;

Niet-ooenbaar:
4.inkoop lijst met rechtspersonen, overwegingen en budgetten;
5.subsidiering lijst met aanvragen instellingen, gronden van weigeren/verlening/bedrag
van verlenen;
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Er zijn verschillende bronnen gebruikt in
de analyse

. Gedaan in het kader
van het RTA

. Peiljaar 2012

.Naderhand
opgeschoond voor
de g rootste
instellingen

. Declaratiegegevens
zorgverzeke raars
en zorgkantoren

. Peiljaar 201 I en
2012 voo r Z\I\N

. Peiljaar 2012 en
2013 voo r AWBZ

. Waar mogelijk zijn
gegevens van
huidige financiers
gebruikt ter
toetsing

Andersson Elffers Felix



leder van de gebruikte bronnen heeft
onzekerheden

. Niet alle
instellingen

.Beperkte controle

. Mogelijk vervuiling
met:
- Zorg via PCB's
- Zorg die ouders

zelf betaald
hebben

. Zorg die in de Wlz
landt

. Woonplaatsbeginsel
mogelijk niet goed
geïm ple me ntee rd

. B¡j Z\AN mist
gem¡ddeld 15% van
de declaraties voor
2012. Daarbovenop
komt nog het DBC-
gat.

. B¡j AWBZ missen
prestaties die niet
op code
g ed eclaree rd
worden en zorg op
basis van een BJZ-
indicatie.

. Woonplaatsbeginsel
is niet goed
geïmplementeerd.

. Zorgve rzekeraars
hebben geen
compleet beeld

. zorgkantoren zijn
te rug houde nd

. Voor provinciale
jeu gdzorg is
beperkte controle
pe r in ste lling
mogelijk (provincie
heeft vooral
gegevens op
provinciaal n iveau)

. Gee n zicht op het
woonplaatsbeginsel

Andersson Elffers Felix



Het beeld van het hu¡d¡ge zorggebruik is
samengesteld uit de verschillende bronnen

. Voor g rote
instellingen
Z\ N en AWBZ
gecontroleerd
met Vektis

. Voor g rote
instellingen
J&O
gecontroleerd
met huidige
besch ¡ kk¡ ngen
provincie

. Voor
instellingen
waar geen
u itvraag van
beschikbaar is

.Exclusief
instellingen die
volledig onder
het LTA vallen.

.Zvw-budgetten
met | 5%
opg e h oogd

.PGB's

.1 ,2%
uitvoerings-
kosten (bron.
VWS). Het gaat
landelijk om
€46,4 rîiljoen
in 201 5. D¡t
bed rag loopt
daarna op

.3,76% LTA

Andersson Elffers Felix



ln Vektis zit veel
maar veel ook ni

informatie over AWBZ ZiN,
et

Totalen per gemeente: aantallen en bedragen
I Zowel indicatie volgens CIZ als zorggebruik is weergegeven
r lndicaties BJZ missen, net al s zorg die via nacalculatie vergoed wordt
Aantallen en bed ragen per fu nctie
r Per prestatiecode. Deze cod es zijn te linken aan NZA-tarieven
lnformatie per aanbieder
I Per AGB-cod e (zorgaanbieders gebruiken vaak meerdere AGB-codes)
r Per functie (combinatie van prestatiecodes, tarief niet duidel¡jk)
Hierdoor staan er per regel vaak kleine aantallen, zlker b¡j kleinere
gemeenten
r Als bij een aanbieder maar één cliënt van een functie gebruikt maakt,

wordt deze niet getoond
¡ Als 2 ï/m 4 cliënten van een functie bij een aanbieder gebruik maken,

wordt alleen het aantal uren getoond
r Als 5 of meer cliënten van een functie bij een aanbieder gebruik maken,

wordt het aantal cliënten en het bedrag getoond
De cliëntgegevens voor ZiN zijn in deze analyse niet gebruikt.

Andersson Elffers Felix



Om de Z¡N Vektisdata te gebruiken is een
aantal bewerkingen nodig

lnschatting budget b¡j minder dan 5 cliënten per gemeente via.
r $ij voorkeur: op basis van het aantal uren en het typische tarief voor een

functie (grote spreiding in tarieven, S0% gemiddelde NZa tarief).
r Terugvaloptie: op basis van de gemiddelde kosten in een gemeente voor

een functie voor 2 cliënten.
r Uiterste terugvaloptie: op basis van de gemiddelde kosten in Noord- en

M¡dden-Limburg voor een functie voor 2 cliënten.
r lnformatie bij I cliënt wordt niet getoond en is niet toe te wijzen aan een

aanbieder

Opschonen zorgaanbieders: clusteren AcB-codes en linken AGB-
codes aan zorgaanbieders
Corrigeren duidel ijke boeki ngsfouten
r Minder dan 5 cliënten in Weert die samen bijna25000 uur dagbesteding in

een jaar krijgen (minimaal 17 uur per dag,7 dagen per week). Hiervoor is
het bedrag van het jaar ervoor (6 cliënten) genomen.

r f{etzelfde probleem speelt in Nederweert, waar het gaat om minimaal 8
uur per dag,7 dagen per week. Ook h¡er is de inschatting van het jaar
ervoor genomen.

Andensson Elffers Felix



Voor de PGB Vektisdata is een inschatting
gemaakt van het budget per grondslag

De totaalbed ragen voor PGB per functie staan in het bestand
genoemd.
I Verpleging is nog opgenomen, maar gaat niet naar de gemeente. Hiervoor

is in de analyse geco rrigeerd

ln het tabblad met cliëntgegevens PGB is per cliënt de funcrie en de
g rondslag weergegeven.
Aan iedere cliënt is de gem¡ddelde prijs per persoon voor de
betreffende fu nctie toegekend.
Daarna is gekeken wat dit betekent voor de budgetverdeling over de
grondslagen.
r Er is vanuit gegaan dat de grondslag PC een registratiefout is en PSY is.
r Correct¡e budget voor cliënten die met twee grondslagen in het bestand

staan en daardoor dubbel geteld worden.

D¡t geeft een inschatting van de aantallen en budgetten per functie
per grondslag in een gemeente.

Andersson Elffers Felix



Ook voor de ZvW data zijn enkele
bewerki ngss lagen gemaakt

lnschatting budget b¡j minder dan 5 cliënten per gemeente via.
r Waar minder dan 5 cliënten in een gemeente bediend worden, zijn

bedragen niet getoond
r flier is gewerkt met de gemiddelde bedragen per cliënt voor het type

aanbied er zoals aangemerkt door Vektis
. Vervolgens is de restpost geco rrigeerd voor de ingeschatte bed ragen

Opschonen zorgaanbieders: clusteren AcB-codes en linken AGB-
codes aan zorgaanbieders
Ophogen van alle gegevens uit Vektis met 15% voor missende DBC's

Toedelen bedragen naar gemeente
. Verdeling over gemeenten aangehouden zoals aangemerkt in Vektis
. Waar uitvraag leidend was, is deze verdeling naar rato verhoog d/verlaagd

Toevoegen aanbieders uit uitvraag
r Enkele aanbieders waren niet bekend in Vektis maar wel in de uitvraag
r Deze zijn toegevoegd en naar rato van het macrobudget verdeeld over de

ge mee nte n
¡ De restposten zijn hiervoor geco rrigeerd

Andersson Elffers Felix
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Het beeld van het hu¡d¡ge zorggebruik is
samengesteld uit de verschillende bronnen

.Voor grote
instellingen
Z\ N en AWBZ
g eco ntro lee rd
met Vektis

. Voor g rote
instellingen
J&O
gecontroleerd
met huidige
besch ¡ kk¡ ngen
provincie

. Voor
instellingen
waar geen
u itvraag van
beschikbaar is

.Exclusief
instellingen die
volledig onder
het LTA vallen.

.Zvw-budgetten
met l5%
opgehoogd

.PGB's

.1 ,2%
uitvoerings-
koste n

.3,76% LTA

.Dubbeltelling
voo r
instellingen die
deels onder
het LTA vallen

Anden¡son Elffers Felix



Het macrobudget voor J&O" is iets hoger
dan verwacht op basis van de uitvraag

45,9 46 4
45,

45,9

0
I Uiwoeringsbudget

Zorgbudget

(lt,
F

o
o

= "D¡t is voor Noord-
en Midden-
Limburg samen,
aan gezien een
splitsing op basis
van de beschikbare
data niet gemaakt
kon worden.Huidig zorggebruik Na landelijke korting Macrobudget
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Het verschil bU ZvW wordt veroorzaakt
door groei in z rgvraag

r6 I

14 6 t4 7 I Uiwoeringsbudget

I fUogelijke dubbeltelling
I zorgbudget

qt,

tr
(u
o

=

Huidig zorggebruik Na landelijke korting Macrobudget



Het macrobudget voor AWBZ ¡

dan verwacht op basis van de
s veel lager
uitvraag

28,3

26,1

r9 4

12,9 12,8

I Uitvoeringsbudget
I Zorgbudget

I tttogelijke dubbeltelIing

I pce

Z¡N

(ll,
g
(u
o

=

| 3,7

1,7

Huidig zorggebruik Na landelijke korting Macrobudget



Het verschil bU de AWBZ heeft
versch i I lende oo rzaken

Onzekerheden in inschatting budget in de regio
r lVlogelijk nog dubbeltellingen in het niet-toegewezen budget
r Veel veranderingen sind s 2012 (peiljaar uitvraag)
r Uitvraag is zoveel mogelijk geschoond voor Wl z-kinderen, maar de

codelijst is recent weer aangepast
r Woonplaatsbeginsel is in sommige gevallen onduidelijk of verkeerd

ge'implementeerd (met name in Vekt¡s)
. NHC is volledig opgenomen door instellingen, en hoeft maar gedeeltelijk

door gemeente betaald te worden (overgangsregime, 50% in 20.l 5)
r ln Vektis zit de intensieve kindzorg, terwijl deze naar de Zvw wordt

overgeheveld. D¡t levert een overschatt¡ng van ca 6% op (landel¡jk).

Berekening van het macrobudget
r Verdeling over gemeenten op basis van Vekt¡s (gecorrigeerd op

woonplaatsbeginsel)
r ln Vektis zitten niet de nacalculaties, die we in deze regio relatief veel

tegen komen (cris is)
r ln Vektis zitten voor deze regio geen BJZ-Indicaties, terwijl het percentage

van het budget voor deze groep relatief hoog l¡jkt te zijn in deze regio

Andersson Elffers Felix



Het verschil bU de ZvW is toe te wij zen aan
een tweetal factoren

onzekerheden in inschatting budget in de regio
r Een aantal instellingen kampt met relatief grote DCB gaten. Dit zit

verwerkt in het macrobudget maar kan lokaal tot grote verschillen leiden
r Mogelijk nog dubbeltellingen in het n¡et-toegewezen budget
r Veel veranderingen sind s 2012 (peiljaar uitvraag) waardoor er groei is

geweest in de zorgvraag
r Woonplaatsbeginsel is in sommige gevallen onduidelijk of verkeerd

geïmplementeerd (met name in Vekt¡s)

Berekening van het macrobudget
r Verdeling over gemeenten op basis van Vekt¡s (geco rrigeerd op

woonplaatsbeginsel)
r ln Vektis zitten niet de nacalculaties
r ln Vektis zitten voor deze regio geen BJZ-|ndicaties, terwijl het percentage

van het budget voor deze groep relatief hoog l¡jkt te zijn in deze regio

Andersson Elffers Felix
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De resultaten geven een goed beeld van
het zorgl andschap in de regio

De uitvraag is grotendeels opgeschoond volgens de afbakening van
de Jeugdwet
r Verschillen met Vektis zijn grotendeels verklaard
r Voor implementatie van de laatste wijzigingen in de afbakening tussen

Jeugdwet en Wlz moet gekeken worden naar de zorg in 20]3 en 201 4
r DBC gaten en groei van vraag in ZvW leiden tot afwijkingen met het

macrobudget. Doordat d it landelij ke tren ds zijn, is het moeil¡j k lokale
afwijki ngen te verklaren

Er zijn via Vektis aanbieders in beeld die dat via de uitvraag nog niet
waren

Het is belangrijk deze aanbieders in beeld te hebben in het verband met
zorgcontinu'iteit, contractering en budgetbeheersing

Andensson Elffers Felix



De cijfers vormen een start voor de inkoop,
geen eindpunt

Zowel in Vektis als in de uitvraag zitten onzekerheden

De wereld in 2015 is niet die van 201 2 of 20 l3
r Veranderingen in bekostiging van de AWBZ (minder nacalculatie, zuiverder

bee ld van afbake n ing Wlz/Je ugdwet)
r lnvoering generalistische basis-CGZ
. Veranderingen in zorggebruik en verschuivingen tussen aanbieders

Advies: maak het inzicht geven in de huidige cliëntenpopulatie en
bijbehorende om zet onderdeel van het inkoopproces
r ln een gemotiveerde raming voor 20.l5 kunnen daarnaast plannen voor

innovatie terugkomen

Andersson Elffers Felix
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Verevening middelen jeugdhulp

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Een van de 3 decentralisaties die van het Rijk overkomen richting gemeenten betreft de leugdhulp
Met het overkomen van het beleid en de uitvoering zijn ook de middelen overgekomen. Eerdere
financieringen van uit zowel het Rijk, de Provincie, de AWBZ en de ZVW komen over naar de
gemeenten.

PROBLEEMSTELLING

Het Rijk heeft voor de decentralisatie Jeugdhulp landelijk € 3,9 miljard beschíkbaar gesteld. In dit
bedrag is een bezuiniging voor 2015 opgenomen van € 120 miljoen, zijnde een bezuiniging van
3o/o. De bezuiniging op de Jeugdhulp loopt in 2016 en 2OI7 op tot een bedrag van € 300 miljoen
respectievelijk € 450 miljoen. Dit is een bezuiniging van 7,5o/o respectievelijk lto/o van het budget
Jeugdhulp,

In de meicirculaire 2014 heeft het Rijk het budget Jeugdhulp) per gemeente gepresenteerd. In
september 2014 (septembercirculaire 2074) is duidelijk geworden dat het budget Jeugdhulp als
onderdeel van de algemene uitkering aan gemeenten wordt verstrekt en niet via het Sociaal
Deelfonds. Het Sociaal Deelfonds komt te vervallen.

Voor het bepalen van het "nieuwe" budget Jeugdhulp worden, bovenop de algemene uitkering, ook
de MEE middelen van de decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo ingezet ten behoeve van de
uitvoering Jeugdwet. De gemeenten in de regio Midden-Limburg hebben daarmee in 2015 de
beschikking over de volgende budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet:

Door de gemeenteraad is eerder besloten dat de ontvangen Rijksmiddelen in beginsel kaderstellend
zijn voor de uitvoering per l januari 2015 van de Jeugdwet, nieuwe Wmo-taken en de
Partícipatiewet. Voor het krijgen van inzicht in de uitgaven Jeugdhulp is een exploitatieraming
opgesteld.

Totaal aan pagina's (inclus¡ef raadsbesluit): 5
Pagina 1

Vergadering van de gemeenteraad van 22 december 2014

Portefeuillehouder : P.P.H. Sterk

Behandelend ambtenaar: Gonnie Poell

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 9I

Nummer raadsvoorstel: RAD-001038

Agendapunt: -

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roerrnoncl Weert Totaal

GF 6.618.551 10.188.515 4.130.704 3.366.748 4.161.838 16.787.806 10.789.184 56.043.350
MEE

111.330 133.897 71.028 70.569 47.664 262.442 2Lr.307 908.281
Totaal 6.729.88t to.322.412 4.20L.736 3.437.3r7 4.209.506 17.050.288 11.000.491 56.951.631



Exploitatie

Om inzicht te krijgen in de voor de jeugdhulp benodigde middelen is een raming opgesteld aan de
hand van gegevens van Vektis welke vervolgens zijn geanalyseerd door het onderzoeksbureau AEF
en de gegevens van zorgaanbieders en huidige financiers. Vektis is het centrum voor informatie en
standaardisatie voor zorgverzekeraars, deze organisatie heeft inzicht in de gegevens van
bestaande zorgaanbieders en van bestaande financlers.

Bij de uitgevoerde analyse is zowel landelijk als lokaal gebleken dat elk van deze bronnen
onzekerheden heeft en voor een groot deel betrekking heeft op cijfers van2Ol2 en deels van
2013. Met behulp van bovenstaande cijfers en analyse heeft de regionale werkgroep financiën
getracht de werkelijkheid zo goed mogelijk in beeld te brengen.

De verschillen tussen werkelijke cijfers, de cijfers die instellingen aangeven en cijfers die van
Vektis komen blijven echter bestaan. Hierdoor is het bijna onmogelijk om per gemeente een
betrouwbare raming te maken van de te verwachte lasten jeugdhulp in 2015. Het ontbreken van
een betrouwbare raming brengt financiële risico's voor met zich mee. Verschillen komen voort uit

. Beschikbare vergelijkende cijfers komen uit2072 en deels uit 2013 en zijn door
ontwikkeli ngen sterk verouderd.

. Tot nu toe wordt het woonplaatsbeginsel door de diverse aanbieders verschillend
toegepast.

. Onduidelijkheid bestaat over de hoogte en verdeling van de PGB-middelen.

. Niet alle aanbieders zijn voldoende in staat per gemeente de gevraagde informatie per
jeugdige te verstrekken.

. In tegenstelling tot de WMO zijn voor Jeugdhulp nog geen cliëntgegevens per gemeente
beschikbaar zijn.

Enkele vormen van Jeugdhulp zijn relatief duur, waarbij de gemeenten op korte termijn, ook
vanwege de verplichte zorg continuìteit, geen tot beperkte sturing hebben. Dit vertaalt zich
eveneens in grote financiële risico's voor de gemeente.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Verevening

Samenvattend zou een scenario kunnen ontstaan waarbij één van de samenwerkende gemeenten
geconfronteerd kan worden met zorgkosten die het beschikbaar budget ver overschrijden.
De beTnvloedingsmogelijkheden zijn in 2015 beperkt vooral omdat bestaande klanten recht hebben
op zorgcontinuïteit.

Op basis van bovenstaande risico's wordt voorgesteld om voor 2015 te kiezen voor het verevenen
van kosten binnen de regio.

Verevening op basis van solidariteit doet in de huidige context het meeste recht aan de
kaderstellende en controlerende rol van de raden in de regio waarin we samenwerken,
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een sluitende (meerjaren)begroting. Verevening is een
vorm van risicomanagement waarbij het risico wordt verdeeld over de 7 deelnemende gemeenten
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De verevening betreft het onderling verevenen van de werkelijke resultaten (zowel negatief als
positief) over de 7 gemeenten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen het te verevenen
budget en de bijbehorende werkelijke kosten. Dus in geval van overschrijding in een gemeente
betalen de andere gemeenten naar rato mee. Bij een onderschrijding ontvangen de andere
gemeenten naar rato het verschil. Verevening vindt plaats na afloop van het kalenderjaar, maar
vóór de vaststelling van de jaarrekening.

Voor verevening komen in aanmerking:
- alle directe zorgkosten, deze bestaan uit

l.Inkopen bij zorgaanbieders en subsidies aan zorgaanbieders
2. Persoonsgebonden Budgetten
3.Het risicobudget buiten-regio-plaatsing en
4.Kosten voor het Landelijke transitie-arrangement.

- Exploitatiekosten Sociale Verzekerings Bank in het kader van de uitvoering trekkingsrecht
PGB.

- Regionaal gemaakte innovatiekosten met een gezamenlijk nut.

Niet voor verevening komt in aanmerking:
- uitvoeringskosten jeugdhulp door gemeente (geraamd op 3,5o/o van het budget GF)
- Subsidie aan het CJG (de verdeling van deze kosten wordt in een ander voorstel geregeld)

In 2015 komt 80-90o/o vãn het macrobudget Jeugdhulp in aanmerking voor verevening. We stellen
voor om als verdeelsleutel het budget Jeugdzorg dat vía de Algemene Uitkering uit het
Gemeentefonds wordt ontvangen, te gebruiken. Naar verwachting wordt in september 2015 de
Algemene uitkering voor het laatst bijgesteld. Op deze manier sluiten we ook aan bij de verdeling
van de ontvangsten over de gemeenten.

Voortgang proces
Begin september 2OL4 hebben de colleges van de 7 gemeenten de budgetruímte voor de inkoop en
aanbesteding van de Jeugdhulp en Wmo vastgesteld. Dit ten behoeve van de contractering en
subsidiering van aanbieders, die in oktober heeft plaatsgevonden. Daarbij is gekozen voor het
uitwerken van de verevening van een deel van de kosten voor de Jeugdhulp op gronden van
bovengenoemde argumenten, onder voorwaarde van goedkeuring door de 7 gemeenteraden. De
colleges hebben opdracht gegeven aan de ambtelijke organisaties van de samenwerkende
gemeenten om de inrichting rond de verevening voor te bereiden, waarbij de tijdige en volledige
monitoring en rapportage van de lastenontwikkeling voorop staat.

2015 - 2OL6 - en volgende jaren
In eerste aanleg wordt de verevening alleen afgesproken voor de duur van 1 jaar, zijnde 2015.
Hierbij is de verwachting dat in de loop van 2015 meer (in)zicht wordt verkregen in de werkelijke
kosten van de jeugdhulp per gemeente door de monitoring en dat continuering van de verevening
na 2015 niet langer noodzakelijk is of sterk beperkt kan worden. Hierover zullen we uw Raad
tijdig informeren en een voorstel voorleggen.

Resume en voorstel
Het bovenstaande in ogenschouw nemend wordt voorgesteld om in te stemmen met het verevenen
van de lasten/baten volgens een verdeelsleutel- op het in dit voorstel gedefinieerde deel- van het
regionale budget Jeugdhulp.

Niet van toepassing

COMMUNICATIE
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EVALUATIE

De resultaten van deze verevening en de evaluatie daarvan zullen nadrukkelijk voorgelegd worden
aan de raad bij vaststelling van de jaarrekening 2OI5

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om - in dit voorstel nader gedefinieerd- een gedeelte van de lasten / baten van het
regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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GEMEENTE vVEERT

N u m m e r raa dsvoo rstel: RAD-00 1 038

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2OI4;

besluit:
een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in
2015 volgens de nadere definities uit dit voorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2014.

De griftier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
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Ontwikkelvraagstukken 2O15 en verder æ?? 33
Als gevolg van de werving jeugdhulp voor het kalenderjaar 2015 zijn diverse ontwikkelthema's aan
bod gekomen. Deze thema's zullen geagendeerd worden voor de diverse overleggen tussen
gemeenten Midden-Limburg en de paftners Jeugdhulp. Het betreft de volgende thema's:

Inkoop

Voor 2016 en verder wordt bekeken welke wervingsvorm het beste aansluit bij het nieuwe
jeugdhulpstelsel en de regierol van de gemeente.
Economische schaal waarop ingekocht wordt: voor verschillende onderdelen van de
gespecialiseerd jeugdzorg kan de vraag gesteld worden, wat best passende economische
schaal is om in te kopen. Bijvoorbeeld: '

o Mondriaan-Gastenhof en Mutsaersstichting hebben vergelijkbare bedden. Wat kan
meer samen zodat het goedkoper kan? Vraagt provinciale samenwerking. Afwegen
in hoeverre bovenregionale samenwerking mogelijk is voor met name "bedden" en
het OPDC voor bovenregionale aanbieders op provinciaal grondgebied.

o Crisiszorg: Onderzoek naar mogelijkheden om deze anders, slimmer of goedkoper
te organiseren. Vraagt provinciale samenwerking. Onderzoek is al gestaft door
servicepunt in opdracht van de provincre.

Inhoudelijk beleid

Toegang: de gemeente heeft voor een deel invloed op de instroom. Deze moet samen met
het CIG goed gemonitord worden.

Inhoudelijk afwegen in hoeverre logeerbedden en dagbesteding nog passen in het
getransformeerde beleid uitgaande van het netwerk.

Voor de jeugdzorgPlus aanbieders omvat dit, naast het volledig realiseren van trajecten in
plaats van plaatsen, ook het aanbieden van goed passende dagbesteding voor de
jeugdigen, in combinatie en in samenwerking met onderwijs.
Met elke JeugdzorgPlus aanbieder gaan we in gesprek over de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan deze opdracht en de overgang naar trajectfinanciering. De insteek is om de
inkoop voor 2016 al zo veel mogelijk in de vorm van trajecten te doen.
In 2015 met de aanbieders het gesprek aangaan over de rol en positie van de
plaatsingscoördinatie en het servicepunt over de wijze waarop dit het beste georganiseerd
kan worden in 2016 en verder.

Planning & Control

Uit de werving jeugdhulp blijkt nu dat de meeste regionale partners in hogere mate
voldoen aan de eisen die in de visienota aan partners gesteld zijn: kwaliteit, transformatie
en betrouwbaarheid. Bij partners van (net) buiten de regio, die hun volume voor het
grootste deel in andere regio's kent, zien we de gevraagde veranderingen minder sterk
terug. Dit uit zich o.a. in een hogere kostprijs voor instellingen buiten de regio. In 2014 is,
door de nieuwheid van de opdracht en de focus op zorgcontinuìteit, de diepere verkenning
van het aanbod slechts beperkt geweest en gericht op aantal (zorgcontinuïteit), NZA
tarieven en korting van 25o/o. Er heeft geen verkenning op doorlooptijden etc kunnen
plaatsvinden. Verdieping: wat is de beste manierom te sturen: op gemiddelde kosten per
cliënt, d.w.z. op gemiddelde trajectprijzen - de combinatie van P, Q, productenmix en
doorlooptijden (en dus niet sec de P of de Q)? Overwogen moet worden wat voor de
toekomst de beste manier om te sturen is.
Vrijgevestigden: Voor 2016 sturen op minder hoge DBC's, kortere trajecten/doorlooptijden
en overwegen plafond in te brengen, of te sturen op gemiddelde trajectprijzen.
In 2015 zal gewerkt worden aan een werkbare jeugdmonitor voor de regio, zoals o.a.
vastgelegd in het groeimodel "kwaliteit en rekenschap". Tijdens het inkoopproces werd
bevestigd dat onderstaande factoren van belang zijn hierin mee te nemen:

o de zorgvraag per gemeente, die voor meerdere zorgtypen nog niet eenduidig
vastgesteld kan worden. Voor 2015 ontvangen gemeenten een eenmalige
gegevensoverdracht: dit geeft ons meer inzicht in de werkelijkheid van de huidige
budgetten



o het verdeelmodel voor het macrobudget voor 2Ot6;
o de verhoudingen en verschuivingen in de keten;
o de kosten van de diverse trajecten hulp en ondersteuning;
o de werkelijke effecten van diverse beleidsmaatregelen uit de beleidsplannen op de

financiële ruimte.


