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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00900 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 6 oktober 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Wmo en Jeugdhulp 

Contactpersoon : E. de Wit 
Tel.nr. : 8400 

E-mailadres : wit.e@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Tarieven overbruggingscontracten  jeugdhulp en Wmo voor 2021 

 

Kennisnemen van: 
 

De huidige tarieven jeugdhulp en Wmo (begeleiding) worden voor het jaar 2021 geïndexeerd met een 
percentage van 7,77%. 
 

Inleiding: 
 

Op 2 juni 2020 bent u - middels een RIB - geïnformeerd over de uitstel inkoop Jeugdhulp en Wmo voor 
2021. Als gevolg van de coronamaatregelen is de vereiste publicatiedatum van 1 juni 2020 niet haalbaar 

gebleken en is een overbruggingsperiode van één jaar nodig om de nieuwe inkoop binnen de gestelde 

kaders te realiseren. In deze RIB bent u ook geïnformeerd dat het voor de gemeenten noodzakelijk is om 

voor de overbruggingsperiode onderzoek te laten doen naar de tarieven van de huidige producten. 

Berenschot heeft een vereenvoudigd kostprijsonderzoek uitgevoerd op basis van reeds bij Berenschot 
aanwezige data en middels benchmarkgegevens. Dit onderzoek is uitgebreid tussen de gemeenten Utrecht 
West1 en Berenschot besproken. Geconcludeerd is dat het rapport zoals het er nu ligt niet een-op-een als 
basis kan dienen voor de tariefstelling 2021. In plaats daarvan zijn drie scenario’s overwogen: 

 Scenario 1: geen indexatie; 
• Scenario 2: indexatie met 2,76%; 
• Scenario 3: indexatie met 7,77%. 

 

Na afweging van de voordelen en risico’s van de drie scenario’s is door het college besloten de huidige 
tarieven te indexeren met een percentage van 7,77%. Onder het kopje kernboodschap worden de 
afwegingen en conclusie nader toegelicht. 
 

Kernboodschap: 

 

Berenschot heeft een vereenvoudigd kostprijsonderzoek uitgevoerd waarbij is uitgegaan van referentiedata 
vanuit hun database en openbaar toegankelijke bronnen. Vanwege de COVID-19-crisis kon er in het kader 

                                                      
1 De gemeenten Woerden, Oudewater, Stichtse Vecht, de Ronde Venen en Montfoort 
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van dit onderzoek geen consultatie van zorgaanbieders plaatsvinden. Het rapport is opgesteld op basis van 
bureauonderzoek zonder de uitkomsten die uit dit onderzoek naar voren kwamen te kunnen toetsen bij de 
huidige zorgaanbieders in onze regio. Geconcludeerd is dat het huidige rapport niet ee-op-een als basis 
kan dienen voor de tarieven 2021. De uitkomsten van het vereenvoudigde tariefonderzoek gaan wel de 
basis vormen voor het uitgebreidere kostprijsonderzoek voor de tariefbepaling van 2022. Hierbij zullen de 
zorgaanbieders wel uitgebreid worden geconsulteerd. 
 

Voor de tariefbepaling 2021 zijn drie verschillende scenario’s overwogen: 
• Scenario 1: Tarieven gelijk houden ten opzichte van 2020; 
• Scenario 2: Algemene indexatie met 2,76%; 
• Scenario 3: Algemene indexatie met 7,77%. 

 

Twee algemene punten zijn van belang, namelijk de wettelijke verplichting van gemeenten tot het betalen 
van reële tarieven en de signalen die van zorgaanbieders zijn ontvangen. 
 

Reële tarieven 

De gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet en heersende jurisprudentie verplicht te waarborgen dat er 
een goede verhouding bestaat tussen de prijs voor de levering van de jeugdhulp en de eisen die worden 
gesteld aan de kwaliteit daarvan. Gemeenten zijn verplicht reële tarieven voor de jeugdhulp te betalen. 
Vanuit de Wmo 2015 en de AMvB reële prijs Wmo 2015 bestaat eveneens de verplichting reële tarieven te 
betalen. 
 

Signalen 

Inkoop &Monitoring Utrecht-West en de Utrecht West gemeenten hebben signalen ontvangen vanuit de 
zorgaanbieders over de hoogte van de huidige tarieven. Er zijn telefonisch en in de marktconsultaties 
zorgen geuit over de hoogte van de tarieven. Daarnaast hebben zes jeugdhulpaanbieders de regio per brief 
benaderd over de hoogte van de huidige tarieven. Hierover zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd, onder 
meer over kostenbeheersing door beperking van aantallen en administratieve lastenverlichting. Daarnaast 
is gewezen op de nieuwe inkoop met nieuwe tarieven per 1 januari 2021. Door de huidige COVID-19-crisis 
is deze nieuwe inkoop met een jaar uitgesteld. Het is wenselijk de besproken koers voor 2021 zoveel 
mogelijk te borgen. Uit de Berenschot rapportage en berichten van zorgaanbieders heeft de regio een 
beeld gekregen hoe de huidige tarieven zich verhouden tot de tarieven in andere regio’s. Dit beeld is dat de 
huidige tarieven op een laag niveau zijn vastgesteld.  
 

Conclusie afweging scenario’s 

Bij scenario 1 en 2 is het voordeel dat het een beperkte financiële druk geeft voor de  Utrecht West 

gemeenten. Echter, zijn de volgende risico’s reëel: 
 Leemten in het zorglandschap doordat zorgaanbieders de huidige contracten niet willen verlengen. 

 Gerechtelijke stappen door zorgaanbieders omdat zij van mening zijn dat in strijd wordt gehandeld 

met wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van het vraagstuk reële tarieven.  

 Verslechteringen in de relatie met zorgaanbieders. 

Scenario 3 betekent een financiële druk voor de Utrecht West gemeenten. Met de voorgestelde 
tariefverhoging was in de voorjaarsnota 2021 van de gemeente Woerden echter al wel grotendeels 
rekening gehouden. De voordelen bij scenario 3 zijn dat het zorglandschap kan worden behouden en de 
relatie met de zorgaanbieders kan vanaf heden verder worden geïntensiveerd.  
 

De risico’s van leemten in het zorglandschap, rechtszaken en verslechteringen in de relatie met 
zorgaanbieders wegen zwaarder dan de voordelen van geen of beperkte indexatie. De wens is namelijk 
juist om tezamen met de zorgaanbieders te werken aan een beter functionerend sociaal domein. Dit heeft 
er toe geleid dat het college heeft ingestemd met scenario 3. Hierbij heeft het college er ook rekening mee 
gehouden dat Berenschot voor 2022 het uitgebreide kostprijsonderzoek zal gaan uitvoeren en er 
onvermijdelijk een stijging komt naar marktconforme tarieven. Voorts is rekening gehouden met het feit dat 
in 2017 en 2018 de colleges van de Utrecht West gemeenten besloten hebben om de tarieven te 
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handhaven (en niet te indexeren) en dit ook invloed heeft gehad op onze relatief lage tarieven.  
 

 

Financiën: 
 

In de kadernota en de begroting is een indexactie van 7% meegenomen. Het voorstel voor verlenging gaat 
onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraden. De tariefstijging van 7% 
betekent voor de gemeente Woerden dat in de begroting 2021-2024 in totaal € 665.000 (€ 201.000 Wmo 
en € 464.000 Jeugdhulp) extra is opgenomen. De afwijking van 0.77% wordt gemeld in de 
voorjaarsrapportage 2021. Door de invoering van casemanagement verwachten we de tariefstijging ook te 
compenseren door een afname van dure maatwerkproducten.  

Vervolg: 
Overbruggingscontracten 

Op 17 september 2020 heeft Inkoop & Monitoring Utrecht West namens de Utrecht West gemeenten het 
addendum inclusief nieuw tarievenblad verstuurd naar de zorgaanbieders. Op maandag 19 oktober 2020 
moeten de zorgaanbieders uiterlijk het getekende addendum retour zenden. De eerste positieve reacties en  
ondertekende addenda van de zorgaanbieders zijn inmiddels binnen. Dit geeft goede hoop dat het 
zorglandschap voor 2021 dekkend blijft. 

 

Nieuwe inkoop 2022 

De nieuwe inkoopdocumentatie wordt gepubliceerd per 1 maart 2021, met nieuwe contracten per 1 januari 

2022. Gestreefd wordt in oktober 2020 het uitgebreide kostprijsonderzoek door Berenschot te laten starten.  

Bijlagen: 
 

N.v.t. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

   

Drs. M.H.Brander      V.J.H. Molkenboer 
Gemeentesecretaris (wnd.)    Burgemeester  
 
 

 


