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Onderwerp

Verwerving Gespecia liseerde Jeu gdhu lp en Wmo-begeleidin g 20 19

Voorstel

1. De concept-Uitvoeringsovereenkomst Midden-Limburg West (MLW) Wmo-begeleiding
2019 (bijlage 1a), inclusief diensten- en productenboek Wmo 2019 (bijlage lb) vastte
stellen;
2. Het (aangepaste) diensten- en productenboek voor gespecialiseerde Jeugdhulp 2019
vast te stellen (bijlage 2);
3. De diensten- en productenboeken Wmo 2019 en gespecialiseerde Jeugdhulp 2019
publiceren en als bijlagen 2019 toevoegen aan de lokale regelgeving Jeugdhulp en Wmo
2015;
4. De tarievenlijst Jeugdhulp MLW voor profielen 2019 vast te stellen (bijlage 3);
5. De tarievenlijst Wmo-begeleiding MLW voor producten en profielen 2019 vast te stellen
(bijlage 4);
6. De concept-Uitvoeringsovereenkomst, de diensten- en productenboeken en
tarievenlijsten vrij te geven voor de offertefase;
7. Kennis te nemen van de exploitatieramingen Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-
Limburg West 2019 en Wmo-begeleiding Weert 2019 (bijlage 5 en 6);
B. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel I0,2e lid onder b en g van
de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) tot maximaal 1 januari 2022 geheimhouding op
te leggen ten aanzien punt 7 (exploitatieramingen).

Inleiding

Sinds 1 januari 2OI5 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),
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Als gevolg van de nieuwe werkwijze is de toegang resultaatgericht ingericht en worden er
gedeeltelijk profielen ingezet waarbij de aanbieder met de cliënt bepaalt wat ingezet
wordt.

De nieuwe systematiek is per 2018 vertaald naar een nieuwe contractvorm en procedure.
Dit was nodig om 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
Wmo-begeleiding, Gespecialiseerde Jeugdhulp, Gedwongen kader Jeugd en 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 Uitvoeringsovereenkomsten bij te stellen naar de
beoogde tra nsformatiedoelen.
De verwerving van de Gespecialiseerde Jeugdhulp en de Wmo-begeleiding is tot en met de
overeenkomsten van 2018 gezamenlijk gedaan met Midden-Limburg Oost.

Voor de inkoop van 2019 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a. Maximale tijd om ervaringen in het werken met profielen (inhoud en tarieven) te

kunnen vertalen naar Uitvoeringsovereenkomsten, diensten- en productenboeken en
tarieven voor 2019.

b. Zoveel als mogelijk inhoudelijk blijven optrekken met de regio Midden-Limburg Oost
voor wat betreft inkoop 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 is in juli richting gegeven aan twee publicatiedata
waarna aanbieders kunnen inschrijven op de dienstverlening:

. 13 juli 2018 publicatie voor de producten van Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-
Limburg Oost en West;

. september 2018 publicatie voor de profielen Jeugdhulp, de profielen en producten
Wmo-begeleiding Midden-Limburg West.

September 2018 is niet haalbaar gebleken, waarmee de tweede publicatie is verschoven
naar 24 oktober 2018. Dit collegebesluit heeft betrekking op deze publicatiedatum.

Beoogd effect/doel
Voldoende beschikbaar aanbod Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo-begeleiding voor de
inwoners van Leudal, Nederweert en Weert.

Argumenten
1. De concept-lJitvoeringsovereenkomst Midden-Limburg West Wmo-begeleiding 2019
(bijlage 1a), inclusief diensten- en productenboek (bijlage 1b) vast te stellen;
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 de gemeente verantwoordelijk is voor het lokale Jeugdbudget.

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 Wmo-begeleiding is (net als de Uitvoeringsovereenkomst
gespecialiseerde Jeugdhulp), 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.
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2. Het (aangepaste) diensten-en productenboek voor gespecialiseerde Jeugdhulp 2019
vast te stellen (bijlage 2);
Op 3 juli 2018 is het diensten- en productenboek voor gespecialiseerde Jeugdhulp
vastgesteld als bijlage van de uitvoeringsovereenkomst voor gespecialiseerde Jeugdhulp
2019. In deze versie ontbrak de tekst over profielen omdat de profielen geen onderdeel
van de publicatie in juli zijn. In het nu voorliggende diensten- en productenboek is de
tekst over profielen opgenomen.

3. De diensten- en productenboeken Wmo 2019 en gespecialiseerde Jeugdhulp 2019
publiceren en als biilagen 2079 toevoegen aan de lokale regetgeving Jeugdhulp en Wmo
2015;
De inhoud van de diensten- en productenboeken zijn relevant voor de uitvoering van de
lokale regelgeving Jeugdhulp en Wmo 2015. Een ieder moet hiervan kennis kunnen
nemen. De actuele versies worden daarom gepubliceerd en als toelichting aan de
regelgeving toegevoegd.

4. De tarievenlijst Jeugdhulp MLW voor profielen Jeugd ML 2019 vast te stellen (bijlage 3);
5. De tarievenlijst voor de Wmo-begeleiding MLW 2019 vast te stellen (bijlage 4);
Met het voortzetten en uitbreiden van het werken met profielen in 2019, is er gezocht
naar passende profielprijzen. Hierbij is de aanpak zoveel mogelijk gebaseerd op de
totstandkoming van de profielprijzen van 2018, waarbij de (eerste) ervaringen over 2018
zijn meegenomen.
Facturatiegegevens vormen de basis voor de analyse, omdat dit de werkelijk gemaakte
kosten zijn en de profielprijzen hiervan afgeleid kunnen worden.
In de facturatiegegevens zijn de kosten per cliënt per periode (Wmo) of per maand
(Jeugdhulp) geanalyseerd. Hierin is onderzocht welke clustering van periode of
maandbedragen tot de meest optimale profielprijzen leidt.

Profielen Jeugd
Binnen de gespecialiseerde Jeugdhulp wordt er gewerkt met profielen binnen de
ambulante Jeugdhulp in de percelen Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking en Jeugd-
en Opvoedhulp. In de Jeugd-GGZ hebben de profielen de voormalige basis-GGZ en het
overgrote deel van de voormalige Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) vervangen. De
Jeugd-GGZ profielen worden conform besluit van 3 juli 2018 geïndexeerd.

Voor overige profielen Jeugdhulp zijn de uitgangspunten bij de profielbeprijzing als volgt:
. Van de ambulante zorg wordt getracht een zo groot mogelijk gedeelte in profielen

onder te brengen, verblijfs- en crisisproducten blijven buiten de profielen.
. Per cliënt kan er 1 profiel worden gehanteerd voor alle ambulante hulp voor

Jeugdhulp. Profielprijzen worden per maand gehanteerd.
. Werkelijke kosten voor geleverde zorg zijn de basis voor de analyse voor de

profielprijzen.
. Binnen een profiel kan er op- en afschaling in zorg plaatsvinden. Zo kan een

traject met intensieve zorg staften en op termijn kan de zorg afgebouwd worden.
. Er dient middeling tussen trajecten plaats te vinden per aanbieder; in het ene

traject maakt de zorgaanbieder meer kosten dan de profielprijs, in een ander
traject maakt de zorgaanbieder minder kosten.

. Indexatie 2,5o/o conform collegebesluit van 3 juli 2018.

Uit de analyse blijkt dat in het beste scenario 80o/o vên de ambulante Jeugdhulp voor de
percelen Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking en Jeugd- en Opvoedhulp binnen
profielen valt. Voor het overige gedeelte zullen producten worden ingezet. Voor beide
percelen gelden (anders dan in 2018) dezelfde profielprijzen waardoor er nu 1 profiel met
3 intensiteiten is.

De profielprijzen 2019 voorJeugd met een beperking en Jeugd &Opvoedhulp liggen hoger
dan de profielprijzen 2018. In de praktijk bleek dat slechts zeer weinig ambulante
hulpverlening paste binnen de tarieven. Vooral beperkte en foutieve informatie uit
subsidieverstrekkingen over 2016 lag aan de basis voorte lage tarieven in 2018, en

Pagina 3



daarmee slechts een zeer beperkte zorgtoewijzing in profielen. Het merendeel van de zorg
wordt nog steeds toegewezen in producten. Omdat bedoelde subsidierelatie ingaande
2O77 is omgezet naar inkoop ontstaat een ander beeld. Gecombineerd met het
uitgangspunt om 80Vo van de ambulante jeugdhulp op genoemde percelen te indiceren via
profielen ontstaan hogere profielprijzen.

Profielen Wmo-begeleid inq
Voor Wmo-begeleiding zijn er 3 categorieën met elk 3 intensiteiten. De grondslagen zijn
aan de categorieën gekoppeld, waarbij hulp voor zintuigelijk gehandicapten buiten de
profielen valt (weinig voorkomende producten). Omdat deze zorg slechts sporadisch
wordt geïndiceerd wordt zorg nog steeds in producten toegewezen.
De uitgangspunten voor de profielbeprijzing 2Ot9 zijn:

. Per cliënt kan er 1 profiel worden gehanteerd voor alle begeleiding. De grondslag
is bepalend voor de prijs, zodoende worden de grondslagen gecombineerd in 3
categorieën.

¡ Alle producten met uitzondering van hulp voor zintuiglijk gehandicapten worden in
profielen ondergebracht.

. Profielprijzen worden per periode gehanteerd.

. Werkelijke kosten voor geleverde zorg zijn de basis voor de analyse voor de
profielprijzen.

. Binnen een profiel kan er op- en afschaling in zorg plaatsvinden. Zo kan een
traject met intensieve zorg starten en op termijn kan de zorg afgebouwd worden.

. Er dient middeling tussen trajecten plaats te vinden per aanbieder; in het ene
traject maakt de zorgaanbieder meer kosten dan de profielprijs, in een ander
traject maakt de zorgaanbieder minder kosten.

. Indexatie 2,5o/o conform collegebesluit van 3 juli 2018.

Uit de analyse blijkt dat 96o/o van het zorgvolume ondergebracht kan worden in profielen.
De voorgestelde profielprijzen zijn lager dan de huidige profielprijzen. Dit is het gevolg van
een wijziging in (technische) analyse en een andere, minder risicovolle, verdeling van
cliënten over de intensiteiten. De financiële impact is echter gelijk voor de huidige en
voorgestelde profielprijzen.
Invoering van de nieuwe profielprijzen kan alleen toegepast worden bij nieuwe cliënten
vanaf 2019. Bestaande cliënten kunnen administratief niet omgezet worden van huidige
profielprijzen naar nieuwe profielprijzen omdat dit negatieve consequenties kan hebben
voor hun rechtszekerheid. Dit betekent dat de huidige prijzen ook na 2019 van toepassing
zijn voor cliënten met een toegang die is afgegeven vóór l januari 2019.
Vanwege indicaties die afgegeven zijn voor meerdere jaren moeten deze prijzen nog een
aantal jaren gecontracteerd worden. Bij ongeveer 80o/o van de cliënten loopt de indicatie
binnen 2 jaar af. Voor een klein deel van het bestand kan dit gelden voor maximaal 5
jaren.

Ter ondersteuning van de toegangsmedewerkers is in 2017 gewerkt aan de ontwikkeling
van een beoordelingsinstrument om de intensiteit van een profiel zo onafhankelijk
mogelijk te bepalen. Met de invoering van de nieuwe profielprijzen zal dit instrument
aangepast moeten worden, clrntlat de verdelirrg van cliënlerr uver de irtterrsiteiterr anders
wordt.

Naast een analyse van de profielprijzen is er regelmatig gemonitord wat de effecten zijn
geweest van de invoering van de profielen. Hieruit blijkt:

. Dat het werken met resultaatgerichte profielen een flinke cultuuromslag vraagt bij
de toegangsmedewerkers en de aanbieders;

. Dat er veel onderlinge afstemming nodig is tussen toegang en aanbieders over de
intensiteit van een profiel;

. Dat het ontwikkelde beoordelingsinstrument om de intensiteit van een profiel te
bepalen nog niet optimaal functioneert.
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Samenvattend betekent dit dat vanaf het najaar van 2018 en in 2019 er gewerkt moet
worden aan:

¡ Extra ondersteuning toegangsmedewerkers en aanbieders in het resultaatgericht
inzetten van profielen ;. Aanpassen en valideren van het beoordelingsinstrument.

Hiervoor zal op korte termijn een plan van aanpak opgesteld worden. Hoewel over de
inhoud van dit plan nog geen volledige duidelijkheid is kan wel gezegd worden dat ereen
inspanning gevraagd gaat worden in eigen personele capaciteit en externe expertise.

Producten Wmo-begeleid inq
Binnen de Wmo-begeleiding valt 96%o van het huidige volume aan ondersteuning onder
één van de profielen. De overige 4olo betreft cliënten met een zeer intensieve
begeleidingsbehoefte. Aan deze, in omvang beperkte, groep wordt een maatwerkindicatie
verstrekt waarbij producten ingezet worden.
In het afgelopen jaar waren er twee categorieën producten:

. Vaste tarieven (niet onderhandelbaar);
¡ Voorgestelde tarieven waarbij aanbieders gemotiveerd met een afwijkend tarief

kunnen inschrijven. Voor Wmo-begeleiding betrof dit twee producten.
Vóór 31 december 2018 zijn alle lopende zorgtoewijzingen opnieuw geTndiceerd. Zoals
aangegeven wordt verwacht dat 96%o een indicatie in profielen heeft. Omdat de
indicatiestelling in producten beperkt zal zijn tot pakweg 4o/o wordt voorgesteld om alle
tarieven als "vast tarief (niet onderhandelbaar)" aan te bieden. Het gaat immers om een
beperkte impact. Het betreft een tweetal tarieven, namelijk "Individuele begeleiding
psychiatrie" en "Individuele begeleiding lichamelijk gehandicapten". Bij het berekenen van
de vaste tarieven voor deze 2 producten is niet alleen een gewogen gemiddelde van de
gecontracteerde tarieven 2018 en het werkelijk gebruik meegenomen, maar ook de
impact voor de leverende aanbieders. Alle overige tarieven (met uitzondering van vervoer)
zijn hetzelfde als in Midden-Limburg Oost.

Vervoer Wmo-beoeleid ing
Het vervoer van en naar de dagbesteding is de verantwoordelijkheid van de aanbieder van
de cliënt met dagbesteding. Om voor dit vervoer in aanmerking te komen moet een cli+änt
een beschikking hebben. Aanbieder kan dit vervoer zelf uitvoeren of onder zijn regie laten
uitvoeren. Voor het vervoer hanteert de gemeente vaste tarieven.
De onderbouwing voor de nu voorgestelde tarieven voor vervoer zijn op basis van een
onderzoek waarbij de informatie uit rapporten van de NZA (2018 en 2019) en KPMG zijn
gebruikt. De reële kostprijzen uit dit KPMG-onderzoek, zijn naast de Nza en huidige Wmo-
tarieven, gebruikt om inzicht te krijgen in een voor de gemeenten in Midden-Limburg West
reëel vervoerstarief.
Het huidige Wmo-vervoerstarief voor zittend vervoer kan in vergelijking met het Nza tarief
en het KPMG-tarief als reëel kostendekkend tarief beschouwd worden. Het tarief voor
rolstoelvervoer ligt ten opzichte van het Nza-tarief en het KPMG-tarief iets onder de reële
kostprijs. Deze afwijking kan worden opgevangen door het positieve verschil tussen Wmo
en Nza-tarief.
De vervoerstarieven Nza 2019 zijn gemiddelde tarieven van zittend en rolstoelvervoer.
Daarnaast houdt de Nza vanaf 2019 rekening met afstand tot de dagbestedingslocatie. De
Nza tarieven voor 2Ot9 zijn daarop aangepast. Een gemiddeld vervoerstarief voor zittend
vervoer en rolstoelvervoer is voor aanbieders met alleen zittend vervoer voordelig en
andersom voor aanbieders met alleen rolstoelvervoer weer nadelig. Het bijhouden van de
kilometers van en naar de dagbesteding ís een verhoging van de administratieve last.
Voor het vaststellen van onze vervoerstarieven passen we deze systematiek niet toe. Het
voorstel is dan ook om de vervoerstarieven voor 2019 niet te wijzigen.

6. De concept-Uitvoeringsovereenkomst, de diensten-en productenboeken en
tarievenlijsten vrij te geven voor de offertefase;
Alle aanbieders waarmee de gemeenten een Basisovereenkomst hebben gesloten
ontvangen de betreffende uitvraag en komen daarmee in aanmerking voor de onderhavige
Uitvoeringsovereenkomsten voor 2019. Hierbij wordt vermeld dat tussentijdse
toetredingen mogelijk zijn.
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7. Kennis te nemen van de exploitatieramingen Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 2019 en
Wmo Weert 2019 (bijlage 5 en 6);
Toelichting op de totstandkoming van de regionale exploitatieopzet Gespecialiseerde
Jeugdhu lp:
Met ingang van 2019 is een groot gedeelte van de integratie-uitkering sociaal domein
jeugd voor het eerst overgeheveld naar de algemene uitkering. Weert en Nederweert
hebben voor haar begroting 2Ot9 zelf berekend wat de beschikbare middelen voor jeugd
in 2019 in het gemeentefonds zijn. In de komende weken zal Leudal op een zelfde wijze
berekenen welke middelen voor jeugdhulp 2019 zijn opgenomen in het gemeentefonds.
Hiermee wordt de systematiek van de drie gemeenten om de inkomsten te oormerken
gelijk getrokken, vooral van belang vanwege de afgesproken verevening.

De gemeente Leudal heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie voor de
compensatieregeling voor de voogdijkinderen. Recent is gecommuniceerd door het
ministerie dat de aanvraag van € 750.000,- is goedgekeurd. Of het bedrag definitief wordt
toegekend is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen in het land. Dit wordt bekend in
de decembercirculaire. De regionale exploitatie is daarom een voorlopige exploitatie en zal
bijgesteld worden met de juiste bedragen voor jeugdhulp 2019 in de algemene uitkering
(inclusief de compensatieregeling voogdij).

De uitgaven zijn, met uitzondering van de uitvoeringskosten, gebaseerd op de lokale
ramingen van de 3 gemeenten die zijn opgenomen in de conceptbegrotingen 2019 van
deze gemeenten. Bij de totstandkoming van deze ramingen is gebruik gemaakt van de
realisatie over 2OL7 en de verwachting voor 2018. Daar waar ten tijde van het opstellen
van de regionale opzet actuelere informatie beschikbaar was is die opgenomen. Voor de
berekening van de uitvoeringskosten is een percentage van 4o/o van de
berekende/beschikbare middelen uit het gemeentefonds aangehouden. Dit kan afwijken
van de in de lokale begrotingen toegerekende uitvoeringskosten.

In de exploitatie is ook een bedrag per gemeente opgenomen voor Veilig Thuis.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor volwassenen en kinderen die te maken
hebben met huiselijk geweld enlof kindermishandeling. De juridische grondslag hiervoor is
opgenorÌìen ilr de Wrno err de Jeugdwet.
De bekostiging van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg vindt voor 4O,7o/o plaats uit de
decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang die de gemeente Venlo als centrumgemeente
ontvangt. De overige 59,3o/o worden gefinancierd door de 14 gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg vanuit de jeugdhulpmiddelen. De verdeling van de jeugdhulpmiddelen
over de 14 gemeenten is bepaald op basis van de percentages die in 2018 zijn
gehanteerd. Venlo treedt namens de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op als
subsidieverstrekker. De gemeente Venlo stuurt de 13 overige gemeenten een factuur op
basis waarvan de bijdrage geind gaat worden. De subsidie wordt in 12 maandelijkse
(gelij ke) term ijnen bevoorschot.

B. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 70, 2e lid onder b en g
van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding op te leggen ten aanzien
van 7 (exploitaticramingcn Jcugdhulp cn Wmo 2019);
Oplegging van geheimhouding is noodzakelijk omdat de financiële belangen van de
gemeente en de mogelijkheid van onevenredige bevoordeling of benadeling van de
contractpartijen zwaarder wegen dan het belang dat is gediend met openbaarmaking.

Kanttekeningen en risico's
Impactanalyse
Bij het bepalen van de profielprijzen is een van de uitgangspunten dat de kosten voor zorg
bii het toeDassen van or"ofielen oo hetzelfde niveau zou moeten ziin als Ltii het toeDassen---t--- -__ -r '

van producten. Met andere woorden: de impact van de invoering van profielen op het
kostenniveau zou neutraal moeten zijn.
Het toekomstig kostenniveau wordt zodoende bepaald door:

. Autonome ontwikkelingen; zoals wijzigingen in aantal cliënten en zorgbehoefte.

. Indexatie; conform collegebesluit van 3 juli 2018 wordt op de profielprijzen een
indexatie van 2,5o/o toegepast.
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In Weert is in 2018 een stijging van de uitgaven maatwerkvoorzieningen Wmo-begeleiding
zichtbaar. Deze stijging lijkt voor het grootste gedeelte te worden veroorzaakt door
enerzijds een complexere ondersteuningsvraag en anderzijds de toewijzing van profielen.
Dit vraagt om een verdere analyse. Vooruitlopend op deze analyse zijn de volgende
beheersmaatregelen genomen :

. Beperking looptijd nieuwe indicaties;

. Frequentermonitoren;

. Er is een plan van aanpak in voorbereiding voor optimalisatie van de nieuwe
werkwijze van de toegang (zie beslispunt 5).

Autonome ontwikkelingen
In de exploitatie-opzetten Wmo en Jeugdhulp wordt rekening gehouden met de verwachte
autonome ontwikkelingen. Deze verwachting kent een onzekerheid, waardoor de kosten
hoger of lager kunnen worden. Door middel van periodieke rapportages met bijgestelde
prognoses worden deze ontwikkelingen gemonitord.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële gevolqen bii de leuqdhulp
Bij de overdrachtvan de Jeugdhulp van het Rijk naarde gemeenten is het budget met
25olo gekort. Deze korting is gefaseerd ingevoerd. Tegelijkertijd heeft het Rijk een nieuw
verdeelmodel van het macrobudget ingevoerd met als gevolg dat er voordeel- en nadeel
gemeenten ontstaan.
De regio Midden-Limburg West is een nadeel regio waarbij er behoorlijke verschillen zijn
tussen de drie gemeenten. Er is geen sluitende verklaring voorde verschillen.

Voor de Jeugdhulp is het beeld op basis van de bij beslispunt 7 toegevoegde exploitatie als
volgt:

. voor de gemeente Leudal een verwacht tekort van € 2.752.746,--;

. voor de gemeente Nederweet een verwacht tekort van € 843.44L,--;

. voor de gemeente Weert een verwacht overschot van € 698.529--.
De grote tekorten bij Leudal en Nederweert zijn vooraleen gevolg van beduidend lagere
inkomsten. Het zorggebruik en de zorgkosten dalen nog niet.

In de gemeente Weeft is ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2019
rekening gehouden met een verwacht overschot van € 624.396,--. Het verschil met de
exploitatieopzet die nu voorligt wordt veroorzaakt door de toerekening van
uitvoeringskosten. In de regionale exploitatieopzet wordt hier in het kader van de
verevening eenzelfde percentage voor alle gemeenten gehanteerd, de lokale toerekening
in Weert wijkt hiervan af. Daarnaast was er ten tijde van het opstellen van de regionale
opzet op onderdelen actuelere informatie beschikbaar.

We kiezen voor verschillende manieren om met de regionale tekorten om te gaan
a, Inhoudelijke plannen:
Op basis van het verlengde beleidsplan Jeugdhulp (december 2OL6) en de in maart2OIT
vastgestelde richtinggevende notitie Jeugdhulp inkoop 2077 is er een reeks van
inhoudelijke plannen die moet leiden tot een transformatie van de Jeugdhulp.
Recent is ook een transformatieplan opgesteld als gevolg van het landelijke
actieprogramma "zorg voor Jeugd". Dit plan is voor 1 oktober 2018 ingediend en bij
goedkeuring ontvangt de regio drie jaar € 193.000,- ter ondersteuning van de
transformatie.
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 er is nog veel meer nodig.
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Hoofdlijnen van de inhoudelijke plannen:
. Nieuw Jeugdstelsel: werken met het gedachtengoed van lGezinlPlan,

verschuiving van 2elíjns 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 CJG-ML, huisartsen, onderwijs en/of aanbieders;
¡ Diverse acties om transformatie bij aanbieders te versnellen.

b. Verevening:
De gemeenten Midden-Limburg West hebben op 19 april2OIT een besluit genomen om
onderling te verevenen. Hierin wordt ook het resultaat van de Wmo-begeleiding betrokken
(zorg in natura en persoonsgebonden budgetten).
Voor het jaar 2Ot7 betekent de verevening dat de voor verevening in aanmerking
komende tekorten in het budget Jeugdhulp van de gemeenten Leudal en Nederweert
vollediq gedekt worden door het overschot van de gemeente Weert.

De verevening 2Ot7 wordt nog in een apart voorstel aan het college voorgelegd. Een door
Weert in te brengen vereveningsbedrag wordt verrekend met de reserve sociaal domein,
De huidige vereveningsafspraken gelden tot en met 2019.

Financiële oevolgen bij Wmo-begeleiding
In de conceptbegroting 2019 is de exploitatieopzet 2019 Wmo nieuwe taken opgenomen.
Deze opzet sluit in 2019 met een tekoft van € 310.000, dat ten laste van de reserve
sociaal domein is gebracht. In de exploitatieopzet is met betrekking tot begeleiding
rekening gehouden met:

. Stijging zorgkosten door toename aantal cliënten;

. Stijging zorgkosten door indexatie;

. Stijging zorgkosten door toename gemiddeld zorgbedrag per cliënt (deze
stijging heeft de grootste financiële impact).

In afwijking van de exploitatieopzet 2019 is in de realisatie 2018 het volgende zichtbaar:
. Geen stiiging zorgkosten door toename aantal cliënten, het aantal cliënten blijft

stabiel;
. Een sterkere stijging van zorgkosten door een hogere toename gemiddeld

zorgbedrag per cliränt. Deze stijging lijkt enerzijds te worden veroorzaakt door
een complexere ondersteuningsvraag en anderzijds door de toewijzing van
profielen.

Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de financiële gevolgen hiervan in 2019 opgevangen
kunnen worden binnen de ramingen in de conceptbegroting 2019. Met betrekking tot de
meerjarige gevolgen wordt er vanuit gegaan dat de beheersmaatregelen zoals opgenomen
onder de kanttekeningen en risico's het beoogde effect hebben, ook financieel.

Personele gevolgen:
Er zijn geen personele gevolgen verbonden aan dit voorstel

luridische gevolgen
Voorgestelde besluitvorming is nodig voor de inkoop in 2019 van Gespecialiseerde
Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Uitvoering/evaluatie
De Gespecialiseerde Jeugdhulp en de Wmo-begeleiding worden op meerdere manieren
geeivalueerd en gemonitord:

. Er is een plan van aanpak in voorbereiding voor optimalisatie van de nieuwe
werkwijze van de toegang. Hierin wordt monitoring nadrukkelijk opgenomen.

. Kwartaal rapportages: er wordt elk kwartaal een rapportage gemaakt over:
toegangsbepalingen, zorggebruik, zorgkosten, wachtlijsten en trends;
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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
middels onderzoeken naar tevredenheid van clirënten, tijdige hulp, klachten, uitval
van cliënten, en doelrealisatie van de ingezette ondersteuning. Deze informatie
kan gedeeltelijk uit de cliënttevredenheidsonderzoeken en het berichtenverkeer
gehaald worden en gedeeltelijk komen de gegevens van CBS.

Com m u n icatie/ participatie
Met aanbieders wordt conform de aanbestedingsregels gecommuniceerd middels de
overlegtafels, publicaties en geboden mogelijkheden tot het stellen van vragen.
Momenteel wordt gewerkt een aan aparte website voor de verwerving voor de drie
gemeenten Midden-Limburg West. Verwacht wordt dat deze site per 2019 operationeel is

Overleg gevoerd met
Intern (MLW):
M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), F. Stevens (bedrijfsjurist Leudal), J. Liegeois
(jurist), P. Vos (beleidsadviseur financiën), P. van Haren (teamleider Wmo), A. Thehu
(regionaal business-control), K. Gerasimova (teamleider Wmo Nederweert), I. Vromen
(teamleider Wmo Leudal), ambtelijk opdrachtgevers F. van Beeck, Dl. Pereboom en R.
Verhoeven.

Extern:
Overleg is gevoerd met Verwervingsteam (functies: inkoopadviseurs, projectleiders,
contractmanagement, business control, juristen), beleidsteams (Jeugdhulp en Wmo),
zorgaan bieders, portefeuil lehouders en de betrokken va kafdelingen.

Bijlagen:

1. a De concept-Uitvoeringsovereenkomst MLW Wmo-begeleiding 2OL9;
b Het diensten-en productenboek Wmo-begeleiding 20t9;

2. Het diensten-en productenboek voor gespecialiseerde Jeugdhulp 2019;
3. De tarievenlijst Jeugdhulp MLW voor profielen;
4. De tarievenlijst voor de Wmo-begeleiding 2OL9;
5. De exploitatieraming Gespecialiseerde Jeugdhulp MLW 2019;
6. De exploitatieraming Wmo-begeleiding Weert 2019.

a

a
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