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Contract en samenwerkingsconvenant JeugdzorgPlus 2019

Voorstel

1. De inkoopafspraken en het samenwerkingsconvenant JeugdzorgPlus met één jaartot 1
januari 2020 ongewijzigd te verlengen conform bijgevoegde documenten;
2. Mandaat te verlenen aan burgemeester M.l.D. Donders-de Leest van de gemeente
Roermond voor ondertekening van de contracten en het convenant namens de gemeente
Weert.

Inleiding
JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die ingezet wordt na een machtiging
van de kinderrechter. Voor de inkoop van deze plekken door gemeenten is Nederland eind
2014 opgedeeld in 5 landsdelen. Het landsdeel Zuid bestaat uit de gemeenten in de
provincies Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg. Het landsdeel Zuid heeft in 2014 besloten
om ten aanzien van JeugdzorgPlus dezelfde afspraken te hanteren als tot dan toe
gebruikelijk waren onder regie van het ministerie van VWS. Dat wil zeggen: dezelfde
tarieven, dezelfde producten, dezelfde aanbieders. Deze lijn wordt ook voor 2019 gevolgd.
Met dit voorstel liggen de afspraken omtrent JeugdzorgPlus 2019 voor.

Beoogd effect/doel
Voorzien in een passend aanbod van JeugdzorgPlus voor inwoners van de regio Midden-
Limburg.
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Argumenten
1.1 Voor de periode vanaf 2019 dienen een nieuw contract en convenant afgesloten te
worden.
Voor de periode 2016 tot en met 2018 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de
gemeenten in het landsdeel Zuid en met de aanbieders van JeugdzorgPlus. Om deze tc
bestendigen is respectievelijk een convenant getekend (tussen de gemeenten uit het
landsdeel) en een overeenkomst opgesteld met de aanbieders. In het convenant is

afgesproken dat 's-Hertogenbosch als centrale gemeente het contractmanagement van de
overeenkomst met aanbieders uitvoert. Daarnaast is afgesproken om een gezamenlijk
besluit te nemen over de inkoop na 2018. De gemaakte afspraken liepen af per 3t-t2-
2018.

1.2 Het is logisch de bestaande afspraken ongewijzigd voort te zetten in 2019.
In het bestuurlijk overleg van 23 februari 2018 hebben bestuurders van aanbieders en
gemeenten uit landsdeel Zuid afgesproken om voor 2019 nog één jaar in dezelfde
samenstelling van gemeenten, de bestaande afspraken met aanbieders te verlengen. Een
poging om een aantal kleine wijzigingen door te voeren in de contractafspraken dreigde te
resulteren in een (door gemeenten en aanbieders ongewenst) onderhandelingsproces .

Voorgesteld wordt dus het contract ongewijzigd te verlengen ten opzichte van 2016-2018
conform de bijgevoegde verlengingsbrief. Aangezien de lijn is ingezet om
contractafspraken in 2019 ongewijzigd te laten en wetende dat de organisatie van het
landsdeel in 2019 ongewijzigd blijft, is het tevens zaak om het bijhorende
samenwerkingsconvenant met noq één jaar te verlengen.

1.3 Bestaand aanbod én de bestaande samenwerking bliift zo behouden.
Met de verlenging van het contract met aanbieders behouden we 210 JeugdzorgPlus
plekken in het landsdeel Zuid, verdeeld over vijf aanbieders OGH, Bl, Almata, Juzt en
Icarus. Tevens behouden we het door aanbieders ingerichte servicepunt en het
coördinatiepunt om de plaatsing van cliënten te bevorderen.
Met de verlening van het convenant tussen de gemeenten behouden we in 2019 de
lopende afspraken ronclom de organisatie van het landsdeel. Concreet betekent dit dat er
een ambtelijk kernteam actief is en dat de gemeente 's-Hertogenbosch als centrale
gemeente fungeert.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Er dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden voor de periode vanaf 2020
Per t Januan2O2O d¡enen er nieuwe afspraken gemaakt te worcjen mei aanbieciers over
het verzorgen van JeugdzorgPlus. De 3 jeugdzorgregio's in West-Brabant en Zeeland
hebben ervoor gekozen om dit niet langer te willen doen in een samenwerking met de
andere regio's van het landsdeel Zuid. Dit betekent dat de overige jeugdzorgregio's zo

spoedig mogelijk een keuze dienen te maken over óf en met welke jeugdzorgregio's zij
willen samenwerken. De verwachting is dat het gehele trajectvoor nieuwe afspraken
(vanaf aanbesteden tot en met implementeren) de rest van het jaar in beslag zal nemen.
Van belang hierbij is wie de rol op zich neemt van centrale gemeente. De gemeente 's-
Hertogenbosch heeft aangegeven dit stokje te willen overdragen aan een andere
gemeente per 2020. De vraag welke gemeente in de nieuwe sarrtenwerklngsvorlÌl deze rol
wil vervullen, is nog niet beantwoord. De keuzes die de regio's maken ten aanzien van de
nieuwe afspraken voor JeugdzorgPlus in 2020 zijn mede leidend in dit proces.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiën
De kosten voor JeugdzorgPlus zijn opgenomen in de exploitatie Jeugdhulp. In de begroting
2019 is hiervoor € 107.000 geraamd.
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Ju rid isch
Om praktische redenen wordt er gewerkt met een tekenblad voor de 7 Midden-Limburgse
gemeenten en zal burgemeester Donders van Roermond gemandateerd worden voor de
ondertekening van het contract en het convenant.

Uitvoering/evaluatie
Bijgevoegd tekenblad wordt toegevoegd aan de contracten met de aanbieders voor 201g en
aan het convenant.

Overleg gevoerd met

Intern:
M. Rosbergen (juridisch adviseur), G. Poell (senior beleidsadviseur Midden-Limburg West),
P. Vos (financieel adviseur)

Extern:
Ambtelijk kernteam JeugdzorgPlus landsdeel Zuid

Bijlagen:
1. Contracten (5) met aanbieders Jeugdzorgplus 2019
2. Convenant samenwerking uitvoering overeenkomst Jeugdzorgplus Zuid-Nederland

20L9
3. Tekenblad regio Midden-Limburg
4. Voorbeeldbrief aanbieder Jeugdzorgplus

Pagina 3




