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Aanleiding
Inkoop jeugdhulp in 2015:
Op 26 augustus 2014 is een openbare inkoopprocedure voor de jeugdhulp in 2015 in de acht
Achterhoekse gemeenten van start gegaan. De acht colleges van Burgemeester en Wethouders
hebben hiervoor het inkoopdocument “Offerteaanvraag Jeugdhulp 2015 Achterhoekse gemeenten”
vastgesteld. Bij raadsmededeling nr. 125/2014 d.d. 3 september 2014 bent u hier als raad uitgebreid
over geïnformeerd.
Financieel verdeelmodel Regionaal Transitiearrangement Achterhoek (RTA)
Uitgangspunt voor het inkoopproces was het in november 2013 door uw raad vastgestelde Regionale
Transitiearrangement Achterhoek (RTA). Doel van dit RTA is het realiseren van zorgcontinuïteit, het
borgen van de hiervoor benodigde zorginfrastructuur en beperking van de frictiekosten. In mei 2014 is
dit RTA uitgewerkt in de vorm van een financieel verdeelmodel, gebaseerd op het maximale regionale
macrobudget voor jeugdhulp. Hierover is uw raad in mei 2014 (middels raadsmededeling 81/2014 d.d.
23 mei 2014) geïnformeerd. Op basis van dit verdeelmodel kon de zorgaanbieders voor de in te kopen
zorg in natura op dat moment een maximaal budgetplafond gegarandeerd worden van 60% van hun
omzet over 2012. Voor PGB’s is daarnaast een afzonderlijk budget gereserveerd. Dit budgetplafond
voor zorg in natura kon worden verhoogd naar 70% door voor innovatie gereserveerde middelen al
direct in te zetten, onder de voorwaarde dat de inschrijvende zorgaanbieders daarvoor wel een
innovatieplan indienen. Mede uit een aangespannen kort geding door twee grote zorgpartijen kwam
naar voren dat ook een budgetplafond van 70% voor veel instellingen nog steeds een probleem
oplevert om de vereiste zorgcontinuïteit te kunnen garanderen. Omdat aangegeven werd dat andere
jeugdzorgregio’s hogere percentages voor het budgetplafond hanteren, is in het kader van deze
rechtsgang overeengekomen dat het financieel verdeelmodel hierop met een extern deskundige partij
doorgelicht zou worden. Met deze raadsmededeling brengen wij u op de hoogte van de resultaten van
deze doorlichting en de gevolgen hiervan voor de regionale inkoop van jeugdhulp voor 2015.
Inhoud mededeling
Aanpassing financieel verdeelmodel RTA:
Op basis van de doorlichting van het financieel verdeelmodel, gezamenlijk uitgevoerd met adviesbureau
Significant en het Ministerie van VWS, en een vergelijking hiervan met de verdeelmodellen in andere
jeugdzorgregio’s, is uiteindelijk door de acht Achterhoekse colleges unaniem besloten het percentage
voor het te garanderen budgetplafond te verhogen naar 80% van de omzet van 2012. Hiermee kan de
zorgcontinuïteit voor jongeren die per 31 december 2014 in zorg zitten of daarvoor op een wachtlijst
staan alsnog, binnen het maximale regionale macrobudget, worden gegarandeerd.

Of dit macrobudget ook toereikend zal zijn om de volledige zorgvraag in 2015 te dekken zal vooral
afhankelijk zijn van het aantal nieuwe zorgvragen die in 2015 door de zorgaanbieders moeten worden
beantwoord. Mochten instellingen hierin knelpunten verwachten is afgesproken dat zij dit zo spoedig
mogelijk signaleren naar de gemeenten, waardoor voor een oplossing hierin zoveel mogelijk
gezamenlijk kan worden opgetrokken. Ook een gezamenlijk beroep op het Rijk om beschikbaarstelling
van aanvullende financiële middelen is hierbij één van de mogelijk te bewandelen wegen.
Voor het verhogen van het budgetplafond naar 80% heeft wel een herverdeling van gereserveerde
middelen voor de realisatie van de toegangsfunctie (van 8 naar 4%), de gemeentelijke apparaatskosten
(van 3 naar 2%), het innovatiebudget (van ca. 2,5 naar 0%) en de risicoreserve (van ca. 9,5 naar 4,5%)
richting directe zorgkosten plaatsgevonden. Deze percentages liggen nu echter wel meer in de lijn van
de procentuele verdeling zoals deze in andere jeugdzorgregio’s tot stand is gekomen. Als voorwaarde
hierbij is door de acht Achterhoekse colleges wel gesteld dat de gezamenlijke regionale financiële
verantwoordelijkheid voor het overgangsjaar vertaald wordt in een concrete vereveningsregeling. Deze
zal nog nader worden uitgewerkt.
Definitieve gunning inkoop zorg in natura:
Door deze aanpassing van het financiële verdeelmodel van het RTA is het ook mogelijk geworden om
de voorlopige gunning van de te leveren zorg aan de zorgaanbieders op basis van de offerteaanvraag
om te zetten in een definitieve gunning. Op basis van dit besluit kan dan ook met 61 aanbieders van
zorg in natura overgegaan worden tot het afsluiten van contracten op basis van de raamovereenkomst.
Hierover zijn de betreffende zorgaanbieders inmiddels geïnformeerd.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

