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Kennisnemen van: 

de stand van zaken rondom de budgetbrieven voor de jeugdzorgaanbieders. 

Inleiding: 

Op 13 maart a.s. staat het raadsvoorstel 14R.00005 op de agenda van de Commissie Algemeen. In het 
raadsvoorstel staat bij argument 1.1 dat u begin februari een bijlage ontvangt waarin per zorgaanbieder en 
per zorgcategorie staat aangegeven welk bedrag zij in 2015 vanuit onze jeugdzorgregio ontvangen voor het 
leveren van directe zorg en het in stand houden van de basiszorginfrastructuur. Op 3 februari jl. hebben wij 
u een memo gestuurd dat die bijlage nog niet gereed is. 

Kernboodschap: 

Cijfers nog steeds onvoldoende betrouwbaar 
Nog steeds blijken de cijfers nog onvoldoende te zijn om budgetbrieven te versturen naar de huidige 
jeugdzorgaanbieders. 
Een verbetering van de cijfers is onder andere nodig omdat: 

De Tweede Kamer het begrip "woonplaatsbeginsel" heeft aangepast; 
Enkele aanbieders ook gegevens/kostensoorten hebben aangeleverd die niet overgaan naar de 

gemeenten (bijvoorbeeld A W B Z zorgvormen die in de A W B Z blijven); 
Correcties van andere fouten, zoals het hanteren van verkeerde zorgcategorieën en verkeerde 

Enkele grote, voornamelijk residentiele, zorgaanbieders zijn er nog niet in geslaagd om tijdig met verbeterde 
cijfers te komen ten opzichte van de cijfers die zij medio vorig jaar hebben aangeleverd. 

In de maand februari hebben we hard gewerkt om met de huidige jeugdzorgaanbieders en een verbeterslag 
te bewerkstelligen. Daar gaan we in maart en mogelijk ook in april mee door. 

Geen bedragen per aanbieder 
Mochten wij op korte termijn voldoende cijfers hebben om de budgetbrieven te versturen dan zullen wij 
vanwege de marktgevoelige informatie geen gegevens verstrekken per individuele aanbieder maar een 
totaal per zorgcategorie. 

tarieven. 
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Brief aan staatssecretaris Van Rijn 
De 28 gemeenten van de zes Utrechtse jeugdzorgregio's hebben op 27 februari jl., via de wethouder van de 
gemeente Utrecht, gezamenlijk een brief gestuurd naar het Ministerie van V W S . Die brief hebben wij 
bijgevoegd. In die brief spreken de gemeenten hun zorgen uit dat wij door alle onduidelijkheden nog niet in 
staat zijn om bindende en houvast biedende afspraken met aanbieders te maken. 

Stand van zaken tot nu toe 
Om u toch een beeld te geven hoe de afspraken uit ons regionaal transitiearrangement (RTA) er uit kunnen 
komen te zien hebben wij bijgevoegde tabellen voor u gemaakt. 
Letwel: de bedragen kunnen nog (fors) wijzigen!! 

REGIO UTRECHT WEST 
Tabel 1.1 voorlopig budget decembercirculaire regio Utrecht West 
Budget 
Decembercirculaire € 33.646.601 

Van dit bedrag is 95% gegarandeerd door staatssecretaris Van Rijn (december'13) 

Zorgcategorie Uitvraag over 2012 

Afspraak Regionaal 
transitiearrangement (RTA) 
2015 

Preventie € 1.349.129 €906.615 
Generalistische ondersteuning € 2.433.998 €1.610.904 
Specialistische ondersteuning €9.434.148 €7.200.645 
Residentiële hulp €5.710.844 €4.332.083 
Gezinsvervanging €2.518.743 €2.417.993 
Crisis Jeugdzorg € 807.290 €774.999 
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld €407.131 €390.846 
Jeugdbescherming/Jeugdreclassering €2.777.417 €2.533.004 
Eindtotaal € 25.438.700 €20.167.089 

In de linkerkolom staan de zorgvormen. In de middelste kolom de resultaten van de uitvraag 2012 na een eerste 
correctie. In de rechter kolom de voorlopige uitkomst voor de budgetbrieven op basis van de afspraken in het RTA. 

Noot: Deze bedragen betreffen alleen de aanbieders (ongeveer 60) die afgelopen zomer zijn aangeschreven en hebben 
gereageerd. De bedragen zijn nog excl. een groot deel van de mensen met een persoonsgebonden budget (PGB), 
uitvoeringskosten, de vrijgevestigden en aanbieders die nog niet in beeld zijn. 

GEMEENTE WOERDEN 

Tabel 2.1 voorlopig budget decembercirculaire gemeente Woerden 
Budget 
Decembercirculaire €8.122.992 

Van dit bedrag is 95% gegarandeerd door staatssecretaris Van Rijn (december'13) 

Zorgcategorie Woerden Uitvraaa 2012 Afspraak RTA 2015 
Preventie €415.776 €279.401 
Generalistische ondersteuning € 675.297 €446.632 
Specialistische ondersteuning € 2.832.165 €2.162.280 
Residentiële hulp € 1.215.840 € 928.046 
Gezinsvervanging € 830.490 € 797.271 
Crisis Jeugdzorg € 188.856 € 181.302 
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld € 125.947 € 120.909 
Jeugdbescherming/Jeugdreclassering € 793.743 €723.894 

Eindtotaal €7.078.114 €5.639.735 
Voor toelichting van de kolommen: zie toelichting bij tabel 1.2 

Zo op het eerste gezicht heeft onze gemeente een overschot. Echter er moet ook nog rekening gehouden met de 
volgende kosten: 

• Uitvoeringskosten (beleid, juridisch, financieel, inkoop) 
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• Landelijk arrangement (afgesloten tussen de VNG en het Rijk) 
• Persoonsgebonden budget 
• Onbekende/ontbrekende aanbieders 
• Vrijgevestigden 

Hieraan is de gemeente naar onze huidige inschatting tussen de 10 tot 15% van het macrobudget kwijt. Daarnaast moet 
de nieuwe instroom worden opgevangen buiten het RTA om, dus instroom bij nieuwe aanbieders en bij huidige 
aanbieders indien zij meer leveren dan wij volgens het RTA hebben gegarandeerd. 

Vervolg: 

Acties 
Het grootste probleem is nu vooral het ontbreken van correcte cijfers per aanbieder of zorgvorm. De verschillen met de 
provinciale jeugdzorgaanbieders zijn bijna opgelost. De Utrechtse jeugdzorgregio's hebben op 17 maart verdiepende 
gesprekken met aanbieders van de provinciale jeugdzorg. In april moeten we aan hen een budgetbrief kunnen 
versturen. In een later stadium zullen er gesprekken gevoerd gaan worden met de aanbieders van AWBZ en Jeugd-
GGZ. 

Gevolgen voor het raadsvoorstel 
Wij verzoeken u om ondanks het ontbreken van de definitieve budgetcijfers het raadsvoorstel 14R.00005 te 
behandelen. Inmiddels hebben vrijwel alle gemeenten uit onze regio al ingestemd (Montfoort, De Ronde Venen en 
Oudewater). Behandeling in de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren vindt in de eerste week van maart 
plaats. De gemeenten in de andere vijf jeugdzorgregio's informeren hun raden in april door middel van een 
raadsinformatiebrief. 

Bijlagen: 

Brief Utrechtse gemeenten aan staatssecretaris Van Rijn d.d. 27 februari 2014 (14i.00871) 

dr. G W . Goedmakers C M C boer 
V 
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