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Onderwerp:

- Overeenkomst Juzt

Beste leden en duoburgerleden,
Op 9 februari 2017 informeerden wij u over het feit dat de negen wethouders Jeugd in de regio West-Brabant west voor
de eerste vijf maanden van het jaar waren gekomen tot een tijdelijke overeenkomst met Juzt. Die overeenkomst eindigt
op 31 mei 2017.
Met Juzt bestond destijds een verschil van inzicht over de bekostiging van de in 2016 door hen geleverde zorg.
In de tussentijd is er zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief overleg gevoerd met Juzt. Dit heeft er toe geleid dat er
overeenstemming is bereikt met Juzt over de levering en de bekostiging van de zorg voor de zeven resterende maanden
van 2017, waarmee de continuïteit van zorg veiliggesteld is. Voor 2018 start een inkooptraject waarop Juzt, evenals
andere aanbieders kan inschrijven.
De regio heeft voor een aantal zorgvormen van Juzt de tarieven aangepast, die meer recht doen aan de geleverde zorg
in relatie tot de arrangementensystematiek. Juzt heeft daar tegenover gesteld haar aanspraken op aanvullende
bekostiging over 2016 formeel in te trekken.
Juzt heeft inmiddels ook een formele aanvraag gedaan bij de Transitie Autoriteit Jeugd (onderdeel van het ministerie van
VWS) voor een tegemoetkoming in de frictiekosten die Juzt maakt omtrent de transitie en transformatie. Onder die
aanvraag ligt een transitieplan van Juzt.
Wij vejŵeuwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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