
GE\4EENIE I I BEEMSTER

- -

nlilffi;ï-FG'ED
Maatschappelük Domein

uw brief van

De gemeenteraad van Beemster

ondenrerp
Huidige stand van zaken nieuw stelsel voor specialistische jeugdhulp

Geachte leden van de raad,

Op 20 september 2018 ontving u het bericht dat gemeenten en aanbieders gezamenlijk
werken aan een aanpak voor de geprognosticeerde kostenoverschrijding. Hierover is op 17
oktober 2018 een nieuw bestuurlijk overleg geweest en met deze brief over de uitkomst
daarvan.

De uitgangspunten van het nieuwe stelsel voor specialistische jeugdhulp worden gezien als
een goede richting. Alle partners, gemeenten en aanbieders, onderschrijven het
uitgangspunt dat hulpverleners moeten kunnen doen wat nodig is om de resultaten die door
ouders en jeugdigen zelf zijn gesteld, te kunnen behalen. Kinderen en gezinnen krijgen de
hulp waarmee zij echt geholpen zijn.

Financiële afwikkeli n g 2018
Gemeenten en alle gecontracteerde aanbieders hebben afgesproken om op werkelijke
kosten over 2018 af te rekenen. KPMG heeft met de aanbieders nogmaals scherp gekeken
naar de werkelijke kosten per aanbieder en die in kaart gebracht. Hierdoor komt de eerder
genoemde overschrijding van € 33 miljoen ten opzichte van het budget dat gemeenten in de
regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland beschikbaar hebben voor de
jeugdhulp, uit rond € 28 miljoen. Voor dit bedrag zijn door aanbieders werkelijke kosten
gemaakt vanwege implementatiekosten, het inregelen van het nieuwe stelsel en door
landelijke trends zoals de toename van het aantal kinderen dat voorheen via de Wet
langdurige zorg (Wlz) werd geholpen.
Gemeenten en aanbieders hebben afgesproken om gezamenlijk verantwoordelijkheid te
nemen voor dit resterende tekort. Over de invulling hiervan maken gemeenten met elke
aanbieder afzonderlijk afspraken. Dit proces wordt 10 december 2018 afgerond.
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Aanvullende maatregelen 2019
Voor 2019 worden tussen de gemeenten en de aanbieders aanvullende afspraken gemaakt
om een overschrijding te voorkomen en om de tijd te nemen om ons de uitgangspunten van
de nieuwe werkwijze eigen te maken:
. Een budgetafspraak per zorgaanbieder, waarbij de benodigde hulp aan gezinnen en

jeugdigen uitgangspunt blijft.
. Nauwlettend volgen van de uitgaven en daardoor direct kunnen bijsturen wanneer

ongewenste overschrijdingen ontstaan die niet worden veroorzaakt door een

toename van cliënten. Zoals incidentele kosten (bijv. inrichten systemen, investeren
in aanmeld-teams, inregelen hoofd- en onderaannemerschap). Of kosten die
voortkomen uit de stelselverandering (vooral het venruijsgedrag en afstemming
tussen lokale teams en aanbieders).

. Om tot een betere balans te komen tussen lichte en a^tare hulp, komt er een betere
aansluiting tussen de tarieven voor lichtere hulp (segment B) en de auaardere hulp
(segment C). Dit om venuijzing naar lichtere hulp positief te beinvloeden. Wanneer
zwaardere hulp nodig blijkt te zijn, dan wordt deze uiteraard ingezet.

o Verwijzingen verbeteren vanuit de nieuwe definities van licht, z'¡'taar, intensief en
kortdurende hulp met keuze voor de aanbieder die hier het beste bij past.

Ondanks deze maatregelen blijft het uitgangspunt dat jeugdigen en gezinnen de hulp die
nodig is, blijven krijgen en dat het aan de professionals is om met het gezin te bepalen
welke vorm van hulp het beste past.

Vertrouwen
Met deze maatregelen en afspraken komt weer rust in het proces, zodal het jeugdstelsel

uitwerkt zoals bedoeld. Gemeenten en aanbieders hebben hun vertrouwen uitgesproken en

de toezegging gedaan dat in 2019 geen herhaling van de huidige overschrijding te zien zal
zijn.

Hoogachtend,
burgemeeste r en wethouders van Beemster.
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