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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking . De gemeente is vanaf die datum verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdhulp. Samen met de 8 andere gemeenten in West Brabant West bereidt Bergen op Zoom zich voor op
deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden .
Niet vrij toegankelijke zorg kopen de 9 samenwerkende gemeenten gezamenlijk in. De gemeenten hebben een lang en
intensief proces achter de rug , waarin we gezamenlijk met onze aanbieders erin slagen om direct in 2015 al een
inhoudelijk transformatie in te zetten. We hebben een start weten te maken met het ombouwen van productiegericht
aanbod , naar een vraaggestuurde systematiek waarin ruimte is voor flexibiliteit en innovatie. Het proces kende drie
trajecten :
1. het komen tot individuele overeenkomsten met de zes grote zorgaanbieders. De contractering is een vervolg op de
afspraken in het Regionaal Transitie Arrangement uit oktober 2013.
2. het opstellen van een raamovereenkomst voor alle overige aanbieders van niet vrij toegankelijke zorg ;
3. het komen tot individuele contracten voor de landelijk werkende instellingen voor de uitvoering van
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering .
Met deze brief informeren wij u over het afsluiten van de inkoopcontracten van niet vrij toegankelijke (jeugd)zorg en
landelijke werkende instellingen (LWI).
Informatie
Sinds het voorjaar van 2014 is er intensief overleg geweest met de RTA partners en een vertegenwoordiging van kleine
zorgaanbieders. Deze gesprekken hebben geresulteerd in:
a) Een uniforme overeenkomst, aangevuld met individuele maatwerkafspraken voor de 6 RTA partners (Amarant, De
Viersprong, GGZ Breburg, GGZ WNB, Juzt en SDW);
b) Een raamovereenkomst voor alle overige zorgaanbieders met een relatief kleine omzet in de regio WBW;

In de overeenkomst voor RTA partners is opgenomen dat:
1. 80% budgetgarantie in de vorm van lumpsum financiering van toepassing is;
2. 16% innovatiebudget kan worden toegevoegd aan dit budget, mits aanbieder innovatieagenda overlegd en deze
redelijkerwijs uitvoert in 2015;
3. Tot 105% productwaarde moet worden geleverd binnen de lumpsumbekostiging;
4. Vanaf 105% productiewaarde per traject wordt gedeclareerd en afgerekend;
5. Verantwoorden op basis van de overeengekomen tarievenlijst 'Aanbieder <500K';
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6. Aanbieders in 2015 meewerken aan het doorontwikkelen van de Jeugdhulpcatalogus, inclusief het opstellen van
profielprijzen;
Met 5 van de 6 grote aanbieders is overeenstemming bereikt: Amarant, De Viersprong , GGZ WNB, GGZ Breburg. Met
Juzt zijn wij nog in gesprek.
Bovenstaande overeenkomst heeft als basis gediend voor de raamovereenkomst voor overige aanbieders. In deze
overeenkomst is echter geen sprake van budget- en/of productieafspraken, maar van afrekening per traject op basis van
tarievenlijst, die van toepassing is. Voor aanbieders met een omzet groter dan €500.000 per jaar hanteren wij de
tarievenlijst 'Aanbieders >500K'. Deze is gelijk aan de tarievenlijst voor de RTA partners. De korting is 15% op het Nza
tarief 2014, met uitzondering van een aantal GGZ-functies. Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt die liggen tussen
een korting van 5-8%. Voor kleine zorgaanbieders en vrijgevestigden hanteren wij tarievenlijst 'Aanbieders <500K'. Hier
passen wij een grotere korting toe van gemiddeld 20% van het Nza tarief 2014. De overweging voor het toepassen van
een verschillend kortingspercentage ligt in het feit dat grotere instellingen naast het leveren van zorg ook een
infrastructuur ten behoeve van die zorg in stand moeten houden. Denk hierbij aan kosten voor verblijfcomponenten en
kwaliteitsborging van zeer specialistische kennis en trajecten .

Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Landelijk zijn er drie organisaties die JB/JR bieden voor een specifieke doelgroep. Hierbij gaat het om de William
Schrikker Groep die gespecialiseerd is in jongeren met een licht verstandelijke beperking. De SGJ, christelijke jeugdzorg
waar jongeren worden aangemeld vanwege hun geloofsovertuiging. Als laatste is er het Leger des Heils, die
gespecialiseerd is in complexe gezinssystemen en gezinnen die zich regelmatig verplaatsen .
Alle drie hebben slechts een beperkt aandeel in onze regio, door hun gespecialiseerde doelgroep. Om deze vormen van
zorg in te kunnen zetten, zijn samen met de regio's Midden Brabant en West Brabant Oost afspraken gemaakt over de
conceptcontracten de tarieven 2015 die gedeclareerd kunnen worden. De tarieven zijn gelijk aan de tarievenlijst die de
VNG aan de gemeenten adviseert. Vanwege de landelijke dekking van de drie organisaties is het wenselijk om zoveel
mogelijk uniformiteit in tariefstelling en contracten te hanteren.
Met het sluiten van de overeenkomsten Niet vrij toegankelijke zorg (NVTZ) is de inkoop van Jeugdhulp juridisch
verankerd. Er zijn afspraken met aanbieders over de continuïteit van zorg voor huidige cliënten en levering van
Jeugdhulp voor nieuwe cliënten .
Met de systematiek van lumpsumfinanciering en resultaatverantwoording hebben wij een meer flexibel systeem
gecreëerd waarbinnen de aanbieders maatwerk kunnen bieden door zelf, in samenspraak met de cliënt en de Toegang ,
de benodigde ondersteuning te bepalen en in te zetten. Dit biedt ruimte voor innovatie.
Vervolg (procedure)
De overeenkomsten gelden voor de duur van één jaar (2015). Hiervoor is gekozen omdat er veel onzekerheden zijn met
name op het gebied van de budgetten, het objectief verdeelmodel dat in 2016 in werking treedt en de werking van de
nieuwe stelsel de komende jaren. Daarbij zal 2015 worden ingezet als een overgangsjaar waarin de jeugdhulpcatalogus,
het aanbod daarin, de wijze van verantwoording en de bijbehorende tarieven verder worden ontwikkeld. Daarbij past een
overeenkomst die niet voor langere periode wordt vast gesteld. Wel maken we in het kader van innovatie en
transformatie afspraken voor een periode van 3 jaar, gelijk aan de looptijd van het beleidsplan .
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