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Onderwerp

Verwerving producten Gespecialiseerde Jeugdhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering
en Wmo-begeleiding 2019.

Voorstel
1. De "Subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gemeente Weert

2OL9-2022" inclusief de daarbij behorende bijlage 1. als bedoeld in artikel 4 van
de regeling vast te stellen (bijlage 1);

2. De vastgestelde regeling inclusief bijlage te publiceren;
3. Bijgaand document ter uitwerking van artikel 5, aanhef, en eerste lid onder a. en

b. te weten:
a. Uitgangspuntennotitie "Naar een toekomstbestendige Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering" (bijlage 2),
vast te stellen en uiterlijk 16 juli 2018 te publiceren;

4. Middels bijgaande conceptbrieven aan Bureau Jeugdzorg Limburg (bijlage 4b) en
de William Schrikker Stichting (bijlage 4a) te informeren over onze standpunten
m.b.t. de tarieven 2019;

5. De concept-Uitvoeringsovereenkomst MLW Gespecialiseerde Jeugdhulp 2019
(bijlage 5a), inclusief het productenboek (bijlage 5b), vast te stellen;

6. Besluiten om de vastgestelde tarieven 2019 voor Gespecialiseerde Jeugdhulp en
Wmo-begeleiding (exclusief vervoerstarieven voor Wmo) te indexeren met 2,5o/o;

7. Besluiten om de tarieven 2019 voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te
indexeren met 3,260/o;

B. De tarievenlijst producten Jeugdhulp ML 2019 vast te stellen (bijlage 6);
9. De concept-Uitvoeringsovereenkomst, inclusief het productenboek, en tarievenlijst

vrij te geven voor de offertefase;
10. Kader MLW voor onderhandeling en het beoordelen van de tarieven voor de

producten voor Jeugdhulp 2019 vast te stellen (bijlage 7);
11, De portefeuillehouder mandaat te verlenen voor de Escalatieprocedure;
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12. De regionaal inkoopadviseur Jeugdhulp en Wmo, verbonden aan het regionaal
verwervingsteam Midden Limburg West, mandaat en volmacht verlenen conform
bijgevoegd conceptbesluit "mandaat en volmacht inkoop sociaal domein MLW',
voor de inkoopprocedure (bijlage 8) door college en burgemeester, elk voor zover
het hun eigen bevoegdheden betreft laten besluiten en ondertekenen met
aansluitende publicatie in het digitale gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl bij
decentrale regelgeving ;

13. In te stemmen met het toestaan van buiten contractuele plaatsingen voor
Gespecialiseerde Jeugdhulp, Gedwongen kader Jeugd, Crisishulp Jeugd wanneer
dit op grond van het woonplaatsbeginsel noodzakelijk is;

L4. De contractmanager vanaf het contractjaar 2019 mandaat, machtiging en
volmacht te verlenen, conform bijgaand conceptbesluit "Mandaat, machtiging en
volmacht voor contractmanager en diens vervangers" (bijlage 9), door college en
burgemeester, elk voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft laten besluiten
en te ondertekenen met aansluitende publicatie in het digitale gemeenteblad en
plaatsing op overheid.nl bij decentrale regelgeving;

15. Met ingang van de datum inwerkingtreding van het mandaat, machtiging en
volmacht contractmanagers vanaf het contractjaar 20L9, het besluit van 26-09-
2017 met mandaat, machtiging en volmacht vanaf het contractjaar 2018, door
college en burgemeester in te trekken;

16. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b en
g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding voor een periode
gedurende de looptijd van de onderliggende basisovereenkomsten tot maximaal 1

januari 2O22op te leggen ten aanzien van bijlage 7 (beoordelingskader MLW 2019
uit beslispunt 10);

17. Besluiten om het collegevoorstel met bijlagen op de Tilslijst van de raad te zetten.

Inleiding
In dit collegevoorstel worden besluiten voorgelegd gericht op de inkoopprocedure voor
2019.

1. Jeugdbescherming, Jeugdreclassering
Jeugdbeschermings- en Jeugdreclasseringsmaatregelen zijn twee vormen van
ondersteuning die onder de Jeugdwet vallen. Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering
(JR) zijn gedwongen vormen van ondersteuning die ingezet worden na uitspraak van een

rechter. JB en JR worden uitgevoerd door Geceftificeerde Instellingen (GI's). De uitvoering
van lB en lR is in een aantal regio's in ons land flink onder druk komen te staan door een
daling van het aantal JB en JR maatregelen in combinatie met een aantal andere factoren
gelegen in de kwetsbare financiële positie van de GI's. In 2017 heeft de VNG in opdracht
van het ministerie van lustitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar deze situatie.
Daarbij werd duidelijk dat er reële continuïteitsrisico's bestaan ten aanzien van de
uitvoering van de lB en JR. De VNG heeft de gemeenten in december geÏnformeerd over
de uitkomsten hiervan en roept gemeenten op een (regionale) visie op de JB en lR te
ontwikkelen, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap te professionaliseren en afspraken te
maken met GI's die voorkomen dat de uitvoering van JB en JR maatregelen in gevaar
komen. VNG roept daarbij onder meer op om JB en lR te bekostigen middels subsidiering.
In dit collegevoorstel worden besluiten voorgelegd om de JB en de JR te gaan subsidiëren.

2. Verwervingssystematiek
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo-begeleiding en de
Jeugdhulp. Vanaf 2018 is een verandering doorgevoerd in de wijze van toegang bepalen
en de inkoopsystematiek van de Wmo-begeleiding en de Gespecialiseerde Jeugdhulp. Deze

werkwijze is beschreven in de notitie "Aanpak maatwerkvoorzieningen Wmo en
Gespecialiseerde Jeugdhulp 2018 ML-West" (vastgesteld op 14 september 2017).

De nieuwe systematiek is per 2018 veftaald naar een nieuwe contractvorm en procedure'
Dit was nodig om in de toekomst voldoende flexibel te zijn en verandering en innovatie in

het sociaal domein te kunnen faciliteren in de verwerving'
In 2018 zijn vier Basisovereenkomsten afgesloten met aanbieders voor de segmenten
Wlnu nieuwe taken, Gespecialiseerde Jeugdhulp, en Gedwongen kader Jcugd cn
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Crisishulp Jeugd. De Basisovereenkomsten hebben een looptijd van 4 jaar, hiermee wordt
aanbieders langdurige zekerheid geboden, als stimulans om maximaal bij te dragen aan
de noodzakelijke transformatie. Aansluitend zijn de Uitvoeringsovereenkomsten gesloten
voor de duur van 1 jaar met een verlengingsmogelijkheid. Hiermee ontstaan jaarlijks
mogelijkheden om de inhoud van de Uitvoeringscontracten bij te stellen naar de beoogde
transformatiedoelen.
Voor 2019 is het ongewenst de huidige Uitvoeringsovereenkomst te verlengen. Het is
noodzakelijk om enkele aanpassingen door te voeren in de Uitvoeringsovereenkomst en
het hierbij horende diensten-en productenboek.
De verwerving van de Gespecialiseerde Jeugdhulp en de Wmo-begeleiding is tot en met de
contracten van 2018 gezamenlijk gedaan met Midden-Limburg Oost.

In dit collegevoorstel worden besluiten voorgelegd gericht op de inkoopprocedure voor
2019. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a. Maximale tijd om ervaringen in het werken met profielen (inhoud en tarieven) te

kunnen vertalen naar Uitvoeringsovereenkomsten, producten-en dienstenboeken en
tarieven voor 2019. Dit betekent een uiterlijke publicatiedatum in september 2018.

b. Zoveel als mogelijk blijven optrekken met de regio Midden-Limburg Oost voor wat
betreft gezamenlijke producten zodat de aanbieders zo min mogelijk belast worden
met extra werk en er efficiëntie blijft in de eigen ambtelijke capaciteit.

Op basis van deze uitgangspunten wordt voorgesteld om twee publicaties te doen:. 13 juli 2018 publicatie voor de producten van Gespecialiseerde Jeugdhulp;
' 28 september 2018 publicatie voor de profielen Jeugdhulp, de profielen en

producten Wmo-begeleiding en mogelijk de Crisis Jeugdhulp.

Tevens worden in dit collegevoorstel besluiten voorgelegd over de tarieven Jeugdhulp en
Wmo-begeleiding voor 2019.

3. Nadere toelichting op het voorstel om twee keer te publiceren
Profielen en producten Wmo-begeleidino en profielen Gespecialiseerde Jeugdhulo:
De invoering van profielen is per 1-1-2018 gestart, per kwartaal worden de inhoudelijke
en financiële effecten gemonitord. In de maanden juli-augustus 2018 zal, op basis van de
opgedane ervaringen, beoordeeld worden of de profielen juist berekend zijn en of
bijstellingen noodzakelijk zijn. Tevens wordt dan onderzocht of er meer producten
ondergebracht kunnen worden in een profiel. Eind september 2018 zullen de profielen in
het kader van de lopende aanbesteding gepubliceerd worden.
De profielen zullen daarom niet gepubliceerd worden op 13 juli as.

Producten Wmo-beqeleid ing
Door het introduceren van 3 categorieën bínnen de profielen met elk 3 intensiteiten, kan
95olo vân de Wmo-begeleidingstrajecten in profielen worden ondergebracht. Er wordt
nader onderzocht of, door middel van toeslagen op de profielen, (nagenoeg) 100o/o in de
profielen ondergebracht kan worden. In dat geval zijn gecontracteerde producten niet
meer nodig. Echter, om rekening te houden met mogelijke uitzonderingen, zullen in 2019
nog enkele producten voor Wmo-begeleiding gecontracteerd worden. Zo wordt er een
back-up gecreëerd, zodat er altijd zorg geleverd kan blijven worden. De producten Wmo-
begeleiding worden gelijktijdig met de profielen gepubliceerd in september waarna de
aanbieders kunnen inschrijven. In het nu voorliggende collegevoorstel wordt wel een
besluit voorgelegd over de indexatie van tarieven van de Wmo-begeleiding zodat hierin
dezelfde lijn wordt gevolgd als bij de Jeugdhulp, deels betreft het ook dezelfde
zorgaanbieders.

Producten Gesoecialiseerde leuodhulo en Crisis Jeuqdhulo
Binnen de Gespecialiseerde Jeugdhulp onderscheiden we drie segmenten, ieder segment
heeft een Basisovereenkomst, Uitvoeringsovereenkomst met bijhorend diensten-en
productenboek.

Segment Gespecialiseerde Jeugdhulp

Paglna 3



Lang niet alle diensten van de Gespecialiseerde Jeugdhulp zijn ondergebracht in

een profiel vanwege inhoudelijke redenen of omdat het te risicovol is. Onder
andere de dyslexie-ondersteuning, de gezinsvervangende zorg en de ADHD
ondersteuning door kinderartsen zijn uitgesloten. Ook de dure zorg bij Jeugdhulp,
meestal de bedden, zijn nog niet ondergebracht in profielen, omdat de diversiteit
in aanbod en kosten te zeer uiteenlopen. Voor de tweede publicatie wordt bekeken
of het haalbaar is meer producten onder te brengen in een profiel. Echter, het is
voor 2019 niet realistisch alle huidige producten in profielen onder te brengen. Het
blijft dus noodzakelijk om de producten uit het segment Gespecialiseerde
Jeugdhulp te contracteren bij de aanbieders. Het heeft de voorkeur om dit
gezamenlijk te doen met de regio Midden-Limburg Oost (gescheiden tenders)
zodat voor de aanbieders en in de ambtelijke capaciteit efficiëntie voordelen te
halen zijn.

Segment Crisis Jeugdhulp
De producten binnen het segment Crisis Jeugd worden nog niet gepubliceerd
omdat op dit moment een verbeterplan voor de Crisis wordt uitgevoerd (op schaal
Noord-en Midden Limburg). De uitkomst van dit verbeterplan zal van invloed zijn
op de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst. Het streven is om de contratering
van de Crisis Jeugdhulp mee te nemen in de publicatie van 28 september 2018.

Beoogd effect/doel
Voldoende beschikbaar aanbod Gespecialiseerde Jeugdhulp en continuiteit van de

uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering waarborgen voor de inwoners van

Leudal, Nederweeft en Weert.

Argumenten

1, De "subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gemeente
Weert 2O!9-2O22" inclusief de daarbij behorende bijlage 1. als bedoeld in
artikel 4 van de regeling vast te stellen (biilage 1);

2. De vastgestelde regeling inclusief bijlage te publiceren;

Het subsidiëren van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt via deze
conceptsubsidieregeling mogelijk gemaakt.
Momenteel worden lB en JR in Midden-Limburg bekostigd middels inkoop. Zoals in de

inleiding aangegeven, roept VNG op om over te gaan op subsidiering van deze activiteiten.
Dit doet VNG op basis van het onderzoek naar de continuiteit van uitvoering van JB en lR
dat VNG in 2OI7 heeft laten uitvoeren. Conclusie van dit onderzoek was dat de continuiteit
onder druk staat en dat deze druk onder meer weggenomen kan worden door een

landelijk eenduidige financieringsvorm. Verschillende financieringsvormen zijn daartoe
onderzocht en uiteindelijk gaat VNG ook voor deze eenduidigheid in de vorm van subsidie.
VNG heeft hiertoe een modelregeling ontwikkeld die als basis heeft gediend voor de

conceptregeling als bijgevoegd. De conceptregeling kent een rangschikking voor de

verschillende doelgroepen binnen JB en lR en biedt voldoende ruimte voor couleur local.

Dit heeft als gevolg dat er goed aan de voorkant gestuurd kan worden op waar partijen

aan moeten voldoen om de activiteiten te mogen gaan uitvoeren.

De conceptsubsidieregeling is nagenoeg gelijk in de gehele provincie Limburg.
Het opstellen van de subsidieregeling is door de Limburgse Jeugdzorgregio's gezamenlijk
opgepakt (Noord-Limburg, Midden-Limburg West, Midden-Limburg Oost en Zuid-Limburg)
De regeling is voor 99olo gelijk voor de gehele provincie. Kleine verschillen zitten in het
rangschikkingscriterium dat verwijst naar het staande beleid en in subsidieverplichtingen'
Deze zijn aangepast aan de (sub)regionale situatie. Ook het bespreken van de regeling

met geÏnteresseerden en het bepalerr varr cle t¿rieven is in gezanrerrlijkheid gebeurd.
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Verder zal ook het verdere proces (na vaststelling en publicatie regeling) zoveel als
mogelijk gezamenlijk opgepakt worden om eenduidigheid voor de gecertificeerde
instellingen te creëren en om als gemeenten onderling zaken af te kunnen stemmen

3. Bijgaande documenten ter uitwerking van artikel 5, aanhef, en eerste lid
onder a. en b, te weten:
a. Uitgangspuntennotitie "Naar een toekomstbestendige Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering" (bijlage 2),
vast te stellen en uiterlijk 16 juli 2O18 te publiceren;

De notitie schetst de visie op JB en lR en biedt de basis voor de subsidieregeling.
In aanvulling op het actuele beleidsplan Jeugdhulp 2Ot4-2019 is in de notitie "Naar een
toekomstbestendige Jeugdbescherming en Jeugdreclassering" een visie op
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering geformuleerd en zijn er uitgangspunten ten
aanzien van verwerving en sturing geformuleerd. Deze vormen de basis voor de
conceptsubsidieregeling. De notitie is gezamenlijk met de regio Midden-Limburg Oost
opgesteld en is nagenoeg gelijkluidend in beide regio's. Er zitten enkele verschillen in het
hoofdstuk over verwerving. Deze komen voort uit visieverschillen met betrekking tot
verwerving.

4. Middels bijgaande conceptbrieven aan Bureau Jeugdzorg (bijlage 4b) en de
William Schrikker Stichting (bijlage 4a) te informeren over onze standpunten
met betrekk¡ng tot de tarieven 2O19;

Op t2 junijl. stuurde Bureau Jeugdzorg Limburg en de William Schrikkergroep (twee van
de GI's) alle gemeenten in Limburg een brief met onder andere het verzoek de
tariefstelling 2019 (= 2018 + OVA1 op loonkosten) te heroverwegen. Samengevat wordt
aangegeven:
. Berenschot komt tot een hogere tariefstelling;
' De voorgestelde tariefstelling zou de kwaliteit van de uitvoering van de maatregelen

kunnen benadelen.
In de brief wordt toegelicht waarom de gemeenten kiezen voor indexering op basis van
OVA met 3,260/o.

5. De Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 2019 (bijlage
5a) vast te stellen, inclusief het productenboek (bijlage 5b);

De verplichtingen die voortkomen uit de Uitvoeringsovereenkomsten zijn lokale
verplichtingen tussen aanbieders en de gemeente, omdat de individuele gemeente
verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid, de betaling en verantwoording van de
geleverde diensten én gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun lokale Jeugd- budget.

De uitvoeringsovereenkomsten worden daarom per gemeente afgesloten. In de
Uitvoeringsovereenkomsten worden de, op de uitvoering van de dienstverlening gerichte,
afspraken met aanbieders vastgelegd. Dit betreft, onder andere inhoud van de
dienstverlening, tarieven, bekostigingssystematiek/facturatie, informatievoorziening,
monitoring en verantwoording.

De uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp is, in beperkte mate, op
verschillende onderdelen aangepast. Dit geldt ook voor de bijlagen: de toegangsprocessen
en het diensten-en productenboek. De achterliggende redenen voor de wijzigingen zijn
verschillend van aard: nieuwe inzichten, artikelen onvoldoende helder of artikelen worden
gemist. De wijzigingen zijn mede tot stand gekomen door het voeren van een dialoog met
de aanbieders in de maanden maaft-mei 2018.

1 Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)
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6. Besluiten om de tarieven 2O19 voor Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo-
begeleiding (exclusief vervoerstarieven voor Wmo) te indexeren met 2r5o/o¡

Gemeenten dienen richting te geven aan de hoogte van de tarieven van de
Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo-begeleiding voor 2019. De volgende opties zijn van
toepassing:
. Korten op de tarieven
. Tarieven 2017 handhaven zonder indexatie
. Tarieven 2017 handhaven met indexatie

Voorgesteld wordt om te kiezen voor het indexeren van de tarieven vanwege:
. "Eerlijke" en reële tariefstelling: Het is gebruikelijk om op prijzen een indexatie toe te

passen gerelateerd aan de cao-verhogingen in de zorg. Wetgeving geeft kaders om
reële tarifering toe te passen in de zorg;

. Inkoopproces kan gezamenlijk met Midden-Limburg Oost worden uitgevoerd wat
efficiënter is.

Uitzondering hierbij zijn de vervoerstarieven voor de Wmo, Momenteel wordt hier nader
onderzoek naar gedaan.
Bij de voorbereiding van dit voorstel is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau uitvoerig
stilgestaan bij de keuze om wel of niet te indexeren. Dit komt voornamelijk door het
gegeven dat twee van de drie gemeenten in Midden-Limburg West kampen met forse
tekorten op het budget Jeugdhulp. De keuze voor indexeren is gemaakt vanuit een
gezamenlijke en solidaire focus op het meerjarig perspectief dat we nastreven. De

volgende overwegingen zijn hierin meegenomen.

Transformeren en budgetbeheersing is een proces van lange adem
In de zorg is het niet wenselijk om alleen op kosten te sturen, vele factoren spelen mee in
een goede en betaalbare zorg. Het is daarmee ook verdedigbaar om "het stelsel
Jeugdhulp" tijd te geven om te transformeren en daarmee ook te komen tot een
kostenvermindering. De sturing zit niet alleen op de prijs die de gemeente voor een
product of dienst betaalt, maar komt vooral ook voort uit de wijze waarop in de toegang
het maatwerk tot stand komt. Daarnaast draagt ook monitoring en resultaatmeting bij aan
het krijgen van meer grip op de uitgaven voor Jeugdhulp en Wmo.
Specifiek voor de Jeugdhulp hebben we een risico op onvoldoende grip krijgen op de
toegang. In de Jeugdwet staan meerdere verwijzers opgenomen (huisartsen, medisch
specialisten, Jeugdartsen, gecertificeerde instellingen en de gemeenten). Samenwerking
met alle verwijzers is daarom zeer wenselijk. Dit vraagt tijd want het betreft een grote
groep artsen.
Er mag verwacht worden dat de transformatie niet direct, maar wel in de komende jaren
gaat renderen. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten en de

aanbieders.
Het landelijke verdeelmodel is nog verre van stabiel, Dit leidt tot de geschetste lokale
verschillen in het Jeugdbudget. Het spreekt voor zich dat dit n¡et mag leiden tot een
verschraling van het hulpaanbod. We vangen dit in ML West voor een deel op door
solidariteit (verevening) en door de inzet van gevormde reserves (zie hieronder).
De momenteel lopende analyse van het Nederlands Jeugdinstituut zal mogelijk nieuwe
inzichten geven voor versnelling van de inhoudelijke transformatie en afname van de
kosten. Oplevering van deze analyse staat gepland voor september 2018'

We kiezen voor verschillende manieren om met de regionale tekoften om te gaan
a. Inhoudelijke plannen:
Op basis van het verlengde beleidsplan Jeugdhulp (december 2016) en de in maart2OtT
vastgestelde richtinggevende notitie Jeugdhulp inkoop 20L7 is er een reeks van
inhoudelijke plannen die moeten leiden tot een transformatie van de Jeugdhulp ). De
kernbegrippen hierin zijn, normaliseren, demedicaliseren, participerende en zelfredzame
burgers in een kwalitatief goed en betaalbaar Jeugdstelsel. Deze plannen vragen enkele
jaren tijd om tot effecten te komen. De afgelopen twee jaar is veel energie gaan zitten in

het overnemen en inrichten van de nieuwe taken. Met de inrichting van het CJG is de

transformatie ingezet voor wat betreft lelijnszorg, visie op ondersteuning en de toegang,
maar cr is nog veel meer nodig'
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Hoofdlijnen van de inhoudelijke plannen:
. Nieuw Jeugdstelsel: werken met het gedachtengoed van lGezinlPlan, verschuiving

van 2elijns Jeugdhulp naar lelijn, maatwerk en ontschotting waar nodig;
' Investeren in preventie en de basisvoorzieningen zodat problemen voorkomen worden

of betrokkenen zo snel als mogelijk ondersteund worden;. Meer algemene voorzieningen ontwikkelen in plaats van individuele trajecten;. Onderzoek naar verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten;. Inhoudelijke pilots met het CIG-ML, huisartsen, onderwijs en/of aanbieders;. Diverse acties om transformatie bij aanbieders te versnellen.

b. Verevening:
De gemeenten Midden-Limburg West hebben op 19 april2OLT een besluit genomen om
onderling te verevenen. Hierin wordt ook het resultaat van de Wmo-begeleiding betrokken
(zorg in natura en PGB).
Voor het kalenderjaar 20L7 betekent de verevening dat het voor verevening in
aanmerking komende tekorten in het budget Jeugdhulp van de gemeenten Leudal en
Nederweeft volledig gedekt worden door het overschot van de gemeente Weeft (o.b.v.
cijfers uit de conceptjaarrekeningen 2017, onder voorbehoud dat jaarrekeningen 2017
ongewijzigd blijven).
De huidige vereveningsafspraken gelden tot en met 2019,

Bij een koers van Midden-Limburg West die gericht is op een lange termijn visie, past ook
de intentie om voor langere tijd voor evenwicht te zorgen in de verdeling van de lasten.
Daarom wordt uw college door de stuurgroep sociaal domein Midden-Limburg West in
overweging gegeven de verevening te verlengen tot en met de huidige raadsperiode (tot
en met 2027). Hiermee lopen de gemeenten met tekorten minder risico. Voorwaarde
hierbij is dat de drie gemeenten hetzelfde beleid blijven uitvoeren.
Omdat verlenging van de vereveningsafspraken is een raadsbevoegdheid is, zal een
separaat voorstel worden voorgelegd.

7. Besluiten om de tarieven voor de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering
te indexeren met 3,260/o.

Voor de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering is voor indexering gekozen voor de
OVA- indexering. Dit is een indexering van de personele kosten op basis van een
percentage dat de overheid vaststelt, Het Centraal Planbureau berekent het percentage op
basis van de Cao's en loonkostenontwikkeling in de markt. Deze indexering is het best
passend bevonden voor de gecertificeerde instellingen (GI's) die uitvoering geven aan
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (worden volledig door gemeenten gefinancierd en
zijn geen zorgaanbieders). Er is bovendien voor gekozen om 80o/o i.p.v. 100o/o van de OVA
index toe te passen, aangezien de personele kosten 807o van de totale kosten vormen die
de GI's maken. De financiële consequenties van het indexeren met 3,260/ozijn
weergegeven in de paragraaf financiële gevolgen.

8. De tarievenlijst producten Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 20f9 vast te
stellen (bijlage 6);

Voor de producten bestaan er twee categorieën van tarieven:. Categorie 1: Producten met een vast tarief: alleen aanbieders die deze producten met
bijbehorende vaste tarieven accepteren worden gecontracteerd, Er is geen ruimte voor
onderhandelen. Deze tarieven zijn in 2017 gebaseerd op een gewogen gemiddelde van
de tarieven van alle aanbieders van dat product.
Als een aanbieder het tarief niet accepteert, kan er geen dienstverlening meer
geleverd worden vanaf 1 januari 2019. Indien de aanbieder vaste klanten heeft, zullen
deze worden overgeheveld naar een andere aanbieder die het betreffende profiel of
product wel voor het vastgestelde tarief levert.. Categorie 2: producten met een voorgesteld tarief, gekoppeld aan een maximaal
tarief. Hiervoor dient de aanbieder een offerte in te dienen. Indien de aanbieder
akkoord gaat met het voorgestelde tarief of een lager tarief offreert kan direct gegund
worden.
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Wanneer een aanbieder niet instemt met het voorgestelde tarief kan de aanbieder
gemotiveerd een hoger tarief voorstellen. In het beoordelingskader is opgenomen hoe
het ingediende hogere tarief gewogen wordt en wordt afgezet tegen het maximum
tarief. De maximum tarieven staan opgenomen in het beoordelingskader en zijn niet
openbaar. Het voorgestelde tarief is in 2017 gebaseerd op het laagste tarief, het
maximum tarief is gebaseerd op het gewogen gemiddelde. Bij enkele tarieven is
afgeweken van deze uitgangspunten omdat er een uitzonderlijke situatie bestaat. In
die gevallen was het laagste tarief extreem afwijkend van alle andere tarieven.

9. De concept-Uitvoeringsovereenkomsten inclusief de producten-en
dienstenboeken en tarieven vrij te geven voor de offertefase;

Alle aanbieders waarmee de gemeenten een Basisovereenkomst hebben gesloten
ontvangen de betreffende offerte uitvraag en komen daarmee in aanmerking voor de
onderhavige Uitvoeringsovereenkomst voor 2019.

lO. Kader voor onderhandeling en het beoordelen van tarieven voor de producten
voor Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 2019 (biilage 7);

11. De portefeuillehouder mandaat te verlenen voor de Escalatieprocedure;
Er is een beoordelingskader opgesteld, op basis waarvan de geoffreerde tarieven van
aanbieders beoordeeld kunnen worden. Ook is er voorzien in een kader voor de
prijsonderhandeling.
Tenslotte is een escalatieroute beschreven voor de situatie waarin er geen
overeenstemming met de aanbieders gekregen wordt. Om in deze escalatie beslissingen te
kunnen nemen is het nodig de portefeuillehouder mandaat te verlenen,

12. De regionaal inkoopadviseur Jeugdhulp en Wmo, verbonden aan het
regionaal verwervingsteam Midden Limburg West, mandaat en volmacht
verlenen conform bijgevoegd conceptbesluit "mandaat en volmacht inkoop
sociaat domein MLW-, voor de inkoopprocedure (bijlage 8) en door college
en burgemeester, elk voor zover het hun e¡gen bevoegdheden betreft laten
besluiten en onde¡tekenen met aansluitende publicatie in het digitale
gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl bij decentrale regelgeving;

Vanuit praktisch oogpunt (toetreding kan elk moment) en ook vanwege tijdwinst wordt
voorgesteld om de bevoegdheid tot inkoop voor de Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo-
begeleiding MLW toe te delen aan de regionale inkoop-functionaris, V. de Leijer, daartoe
door het college mandaat te laten verlenen en de burgemeester te verzoeken om volmacht
te verlenen en te ondertekenen. Dit mandaat en volmacht luidt als volgt:
. Mandaat van het college van burgemeester en wethouders ex artikel 160, l¡d 1 onder e

van de Gemeentewet tot een privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente te
besluiten betreffende Basisovereenkomsten en Uitvoeringsovereenkomsten met een
geschikte aanbieder voor dienstverlening in het kader van de Jeugdwet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning alsmede de daarvoor benodigde gunning en alle
daaraan voorafgaande voorbereidende handelingen'

' Volmacht van de burgemeester ex artikel L71,lid 2 van de Gemeentewet voor het
vertegenwoordigen van de gemeente (ondertekening) betreffende de hiervoor
genoemde bevoegdheid.

Vanaf het contractjaar 2079, gelden nieuwe afspraken voor de invulling van de functie van
"inkoop-functionaris" domein Midden West en diens plaatsvervanging. Deze nieuwe
afspra ken worden middels voorlig gende voorstel len geforma liseerd.

13.In te stemmen met het toestaan van buiten contractuele plaatsing voor
Gespecialiseerde Jeugdhulp, Gedwongen kader Jeugd, Crisishulp Jeugd;

De aanbestedingsprocedure geeft de mogelijkheid voor aanbieders om gedurende het jaar
in te schrijven voor een contract. Hiermee is de noodzaak om Jeugdhulp middels een

buitencontractuele plaatsing in te zetten, sterk afgenomen. Immers, als er ondersteuning
noodzakelijk is van een niet-gecontracteerde aanbiecler kan cleze op elk moment
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inschrijven voor een contract. Daarom is vanaf 1 januari 2018 uitsluitend een buiten
contract plaatsing toegestaan op grond van het woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdhulp.
Bijvoorbeeld; een Jeugdige woonachtig in Eindhoven heeft in de directe omgeving hulp
van een aanbieder. Als de Jeugdige verhuist naar een gemeente in Midden-Limburg West
is deze gemeente, in de eerste instantie, verplicht de hulp voor deze Jeugdige te
financieren in het kader van zorgcontinuïteit. Ook kan het voorkomen dat een Jeugdige uit
Leudal, Nederweeft of Weert ondersteuning nodig heeft in een andere regio, bijvoorbeeld
bij een crisis tijdens logeren in die andere regio. Hieruoor zal gebruik worden gemaakt van
het bijgevoegde buiten contract plaatsing formulier.
Voor Wmo ondersteuning is buitencontract plaatsing niet aan de orde omdat het
woonplaatsbeginsel niet van toepassing is. Wmo heeft alleen betrekking op burgers die
ingeschreven staan in de gemeente.

14. De contractmanager vanaf het contractjaar 2019 mandaat, machtiging en
volmacht te verlenen, conform bijgaand conceptbesluit "Mandaat, machtiging
en volmacht voor contractmanager en diens vervangers" (bijlage 9), door
college en burgemeester, elk voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft
laten besluiten en te ondertekenen met aansluitende publicatie in het digitale
gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl bij decentrale regelgeving,

15, Met ingang van de datum inwerkingtreding van het bestuit vanaf het
contractjaar 2O19, het besluit van 26 september 2017 met mandaat,
machtiging en volmacht vanaf het contractjaar 2018, door college en
burgemeester in te trekken.
Ten behoeve van de uitvoering van de functie 'contractmanager' in het kader van het
Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) Midden Limburg West aan: de contractmanager
(J. Verheesen) en diens vervangers (G. Poell en J. Brouwer) voor de hierna genoemde
bevoegdheden mandaat, machtiging en volmacht te verlenen:. Het beoordelen van aangeboden offertes in het kader van inkoop bij Buiten

Contractuele Plaatsing ;. Het onderhandelen met aanbieders over tarieven van producten, mits dit binnen
de vastgestelde tariefgrenzen valt;. Het geven van reacties op vragen vanuit aanbieders en ketenpartners over een
contract en daaraan gerelateerde zaken;. Het (doen) verzenden van nieuwsberichten over onder meer algemene bepalingen
uit het contract, uitvoeringsgerichte afspraken en financiële rapportages
(waaronder jaarverslagen en productieverantwoordingen) aan aanbieders en
ketenpartners;

. Het maken van (individuele) afspraken met gecontracteerde partijen, in het belang
van Jeugdigen / cliënten, mits dit binnen de gecontracteerde (tarief)afspraken valt
en past binnen het vastgesteld beleid.

Vanaf het contractjaar 20L9, gelden nieuwe afspraken voor de vervanging van de
functie van "contractmanager'sociaal domein Midden West. Deze nieuwe afspraken
worden m iddels voorl i g gende voorstel len g eformal iseerd.

16. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 1O, 2e lid onder b
en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding op te
leggen ten aanzien van bijlage 7 (beoordelingskader MLW 2O19 uit
beslispunt 1O);

Oplegging van geheimhouding is noodzakelijk omdat openbaarmaking kan leiden tot
strijdigheid met de financiële belangen van de gemeente en/of kan leiden tot
onevenredige bevoordeling of benadeling van de contractpart¡jen.

Kanttekeningen en risico's

1. Subsidiering als financieringsmethode heeft enkele nadelen.
De keuze voor subsidiering maakt dat subsidieverplichtingen niet afdwingbaar zijn, maar
wel "afrekenbaar". Dit betekent dat bij niet voldoen aan de eisen een subsidie lager kan
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worden vastgesteld dan het besluit tot subsidieverlening. Dit is een wezenlijk verschil met
de huidige manier van financieren. Daarnaast is het subsidieproces weinig flexibel en zijn
er langere doorlooptijden dan bij inkoop. Tenslotte kunnen er verplichtingen jegens een
subsidieontvanger ontstaan wanneer na meerdere subsidiejaren de subsidie beeindigd
worden. Door een tijdige aankondiging van een voorgenomen subsidie beëindiging kunnen
deze risico's worden teruggedrongen.

2. De gecertificeerde instellingen geven aan dat de innovatie en transformatie
van de subsidiabele activiteiten met de door de gemeenten opgenomen
tarieven onder druk staat.

In de conceptsubsidieregeling zijn ook de tarieven voor 2019 opgenomen. Deze tarieven
zijn gebaseerd op de huidige tarieven voor JB en lR. Deze zijn door de gecontracteerde
GI-aanbieders zélf aangevraagd en werden door gemeenten gehonoreerd. Met andere
woorden de GI-aanbieders zelf hebben gesteld dat dit tarief voor 2018 als voldoende kan
worden beschouwd. De tarieven voor 2019 zijn met de GI's besproken en zij geven aan
moeilijk uit te komen met deze tarieven. Specifiek hebben zij aangegeven niet te kunnen
innoveren met deze tarieven en dat alle eisen die wij aan hun stellen in het kader van de
transformatie (zoals ook opgenomen in de subsidieregeling) met een dergelijk tarief onder
druk staan. De William Schrikker Groep heeft op 7 junijl. alle colleges van B&W in
Limburg aangeschreven over dit punt. Gemeenten hebben van alle reacties kennis
genomen, maar zien hierin geen aanleiding om tot een andere tariefstelling 2019 over te
gaan.

3. Met betrekking tot tarieven: onvoldoende zicht in realistische tarieven
De gemeenten hebben nog onvoldoende inzicht in de huidige opbouw van tarieven van
aanbieders voor Gespecialiseerde Jeugdhulp. Dit komt door de grote diversiteit in
producten en de wijze van tarifering. Hiervoorzijn diverse maatregelen ingezet: in2Ot7
uitvragen bij aanbieders, opgave van kostprijsberekeningen en de inzet van een
onderzoek naar tarieven bij een van de grote aanbieders in 2018. Deze maatregelen
verhogen het inzicht bij de gemeenten. Het vraagt van zowel de gemeente als de
aanbieders maximale transparantie om te komen tot realistische en houdbare tarieven
(voor zover die er nog niet zijn).

Financiële gevolgen

1. Tarieven Jeugdhulp en Wmo-begeleiding
Het financieel effect van een indexatie vãn 2,5o/a (conform CAO Gezondheiclszorg),
wanneer de hoeveelheid zorg gelijk blijft, op basis van de geleverde zorg in 2017 is als
vol t.

2. Tarieven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Op basis van de conceptsubsidieregeling, worden JB en JR gesubsidieerd op basis van een

P x Q systematiek. In bijlage 1 van de conceptsubsidieregeling zijn zowel de "P" als de "Q"
opgenomen. Voor meer informatie over de totstandkoming van de "P" en de "Q" wordt
verwezen naar bijlage 3 van dit voorstel. Kortweg is de prijs (P) bepaald op basis van de

huidige tarieven voorJB en lR zoals gehanteerd in geheel Limburg met een indexering. Er

waren enkele kleine afwijkingen in de huidige tarieven tussen de regio's, deze zijn
gemiddeld.
Het overstappen naar subsidiëring heeft nauwelijks financiële consequenties. De
consequentie die er is, is gelegen in het toepassen van de OVA als indexeringsnorm, F¡eze

Jeuqd Leudal Nederweert Weert
Kosten inkoop producten
2017

€ s.77t.t87 € 1.753.331 € 3.669.s25

Indexerino 2.5olo +/+ € L44.280 +/+ c 43.833 +/+ € 91.738
Wmo Leudal Nederweert Weert
Kosten inkoop producten
2017

€ 503.499 € 104.302 € 368.048

Indexerinq 2,5olo +/+ € 72.587 +/+ € 2.609 +/+ € 9.207
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consequentie is inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel met de kanttekening dat deze
tabel uitgaat van gerealiseerde kosten 2077 en de gemeenten nog steeds een dalende
trend zien in het gebruik van JB en JR. Deze is ook bevestigd in de prognoses voor 2019
door de gecertificeerde instellingen.

Het financieel effect van een indexatie van 3,260/o van de tarieven van de
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (conform OVA), wanneer de hoeveelheid zorg

k van de eleverde in 2O77 is als vol

3. De verwachte financiële resultaten:
Op basis van de conceptjaarrekening 2077 en de begroting 2018 verwacht de gemeente
Weert geen tekorten op het gebied van Jeugd en Wmo, ook niet als indexering van 2,5o/o
in 2019 toegepast wordt. Daarnaast is de reserve sociaal domein als achtervang
beschikbaar voor het incidenteel opvangen van eventuele tekorten. Met de vastgestelde
tarieven zal rekening worden gehouden in de exploitatieopzetten 2019 Wmo en Jeugd.

Personele gevolgen:
In augustus 2016 hebben de drie gemeenten in Midden-Limburg West een
samenwerkingsconvenant gesloten. Dit om binnen het sociaal domein (Jeugdhulp en
Wmo) de kosten te beheersen, de kwetsbaarheid te verkleinen, kennis en kunde te delen
en kwaliteit te vergroten. Hiervoor zetten we samen - naast lokale medewerkers - 4,1 FTE
regionale formatie in. Vanuit het oogpunt van solidariteit is tevens besloten de kosten van
Jeugdhulp te verevenen.
Afgesproken is de samenwerking medio 2018 te evalueren.

Tot en met 2017 is op onderdelen nog samengewerkt met ML-Oost. Vanaf de intrede van
de nieuwe verwervingssystematiek is dit vanaf 1 januari 2018 tot een minimum beperkt.
De regionale formatie was al krap bemeten en is door het wegvallen van
efficiencyvoordelen op de schaal van Midden-Limburg nu onder de maat. Dit is onwenselijk
en risicovol. Om meer grip te krijgen op de beoogde transformatie en daarmee gepaard
gaande kostenbeheersing, is voldoende capaciteit en expertise (zoals
contractmanagement, business-control en inkoopadvies) noodzakelijk.
Binnenkort ontvangt u een separaat voorstel met een evaluatie van de samenwerking en
een voorstel tot uitbreiding van de formatie. De financiële gevolgen ervan worden
verwerkt in de exploitatiebegrotingen Jeugdhulp en Wmo.

Juridische gevolgen
Met dit voorstel wordt de inkoop 2019 opgesplitst.
Er zijn juridisch geen belemmeringen om de inkoop te verdelen over meerdere momenten,
cq. publicaties.

Uitvoering/evaluatie
Teneinde goed uitvoering te kunnen geven aan het subsidieproces, is ervoor gekozen om
expertise te verenigen in een (flexibel) subsidieteam op de schaal Midden-Limburg. Dit
team is betrokken bij het proces tot nu toe en zal ook het verdere proces samen ter hand
nemen. Het team bestaat uit beleidsadviseurs Jeugd, contractmanagement, business
control, juristen en inkoopadviseurs.
De regeling zal gepubliceerd worden op 15 juli 2018. Subsidieaanvragen kunnen tot
uiterlijk 15 september ingediend worden. Uiterlijk 15 november 20LB dient er een besluit
genomen te zijn over de subsidieaanvragen. Het bovengenoemde subsidieteam zal dit
proces oppakken.

Jeugdbescherming en
Jeuqdreclasserinq

Leudal Nederweert Weert

Kosten inkoop producten
20t7

€ 517.880 € 199.469 € 522.462

Geschatte kosten 2019 op
basis van indexering 3,24o/o
op kosten 2017 € 534.659 € 205.931 € 539.389
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De Gespecialiseerde Jeugdhulp, de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering worden op
meerdere manieren geëvalueerd en gemonitord:
. Kwartaal rapportages: voor de Jeugdhulp wordt elk kwartaal een rapportage gemaakt

over: toegangsbepalingen, zorggebruik, zorgkosten, wachtlijsten en trends;
. Elk kwartaal wordt het effect gemeten van de invoering van profielen voor de

Jeugdhulp en de Wmo-begeleiding;
. Over de inhoudelijke behaalde resultaten door de aanbieders komt informatie vrij over

tevredenheid van cliënten, tijdige hulp, klachten, uitval van cliënten, en doelrealisatie
van de ingezette ondersteuning. Deze informatie kan gedeeltelijk uit het
berichtenverkeer gehaald worden en gedeeltelijk komen de gegevens van CBS.

Communicatie/ participatie
Met betrekking tot de subsidieregeling is ervoor gekozen om een alternatieve vorm van
inspraak te organiseren. Geïnteresseerde paftijen (alle gecertificeerde instellingen in
Nederland) zijn 7 juni jongstleden uitgenodigd voor het krijgen van een toelichting en het
geven van reacties op de conceptregeling. Aanwezig waren de huidige aanbieders: Bureau
Jeugdzorg Limburg, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils Jeugdbescherming
reclassering. Verder was een andere GI, Jeugd Velllg Verder, aanwezig. De aanwezigen
waren positief over het gegeven dat Limburg voor 1 subsidieregeling gaat. Ten aanzien
van de tarieven zoals opgenomen in de regeling, waren er reacties zoals opgenomen in
paragraaf 1.2 van het onderdeel "kanttekeningen en risico's". Ten slotte waren er vragen
over artikel 4.3 van de regeling en artikel 16, Ten aanzien van artikel 4.3 is aangegeven
dat een termijn ontbreekt. Deze omissie is in het bijgevoegde concept hersteld. Ten
aanzien van aftikel 16 werd aangegeven dat niet duidelijk is wat de gemeenten
verwachten ten aanzien van een te vormen egalisatiereserve. De toelichting op de regeling
is hierop aangepast.

De subsidieregeling en de bijbehorende besluiten zullen uiterlijk 15 juli 2018 gepubliceerd
worden via de daarvoorgeldende kanalen, i.c.: het digitale gemeenteblad en het
regelingenbestand op overheíd.nl.
Met aanbieders wordt conform de aanbestedingsregels gecommuniceerd middels de
overlegtafels, publicaties en op afgebakende momenten zijn er mogelijkheden tot het
stellen van vragen.
De site van de gemeente Leudal wordt gebruikt om alle documenten in het kader van de
overlegtafels beschikbaar te stellen voor alle aanbieders.
Gezien de impact van voorliggende besluiten wordt voorgesteld de gemeenteraad te
informeren via de Tilslijst

Overleg gevoerd met

Intern:
Juridisch adviseur M.Rosbergen, financieel beleidsadviseur P, Vos, beleidsadviseurs S.

Brouwers, L. Vriens, business-control D. Louwers'

Extern
Voor wat betreft de subsidieregeling is afgestemd met:
Beleidsteam jeugd MLW, contractmanagement MLW, regie en stuurgroep sociaal domein
west, beleidsadviseurs jeugd Noord, Midden-Oost en Zuid-Limburg, business control MLO,

inkoop adviseur MLO, juridische werkgroep ML, juristen en verwervingsdeskundigen Noord

en Zuid Limburg

Voor wat betreft de inkoop en tarieven is afgestemd met:
Het Verwervingsteam (functies: inkoopadviseurs, projectleiders, contractmanagement,
business control), beleidsteams (Jeugdhulp en Wmo), zorgaanbieders, ambtelijke
opd rachtgevers, portefeu illehouders en de betrokken va kafdel i ngen'
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Bijlagen
1. De "Subsidieregeling gecertificeerde instellingen gemeente Weert 2Ot9-

2O22"inclusief bijlage 1. (Tarieven 2019)
2. De uitgangspuntennotitie "Naar een toekomstbestendige Jeugdbescherming en

Jeugdreclassering"
3. Achtergrond informatie tarieven JB en JR
4a. Concept reactiebrief William Schrikker Stichting
4b. Concept reactiebrief aan Bureau Jeugdzorg Limburg
5a. UitvoeringsovereenkomstGespecialiseerdeJeugdhulp MLW 2019;
5b. Producten- en dienstenboek Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 2019
6. Tarievenlijst Jeugdhulp MLW 2019;
7. Kader voor onderhandeling en het beoordelen van tarieven MLW 2OL9 (Onder

geheimhouding);
8. Besluit mandaat en volmacht inkoop sociaal domein MLW;
9. Document "Mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers MLW".
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