Betreft; budgetafspraken Jeugd
Beste aanbieders,
In de leidraden behorende bij de diverse aanbestedingen Jeugd staat opgenomen dat er
budgetafspraken worden gemaakt met jeugdhulpaanbieders die een overeenkomst krijgen in de
regionale segmenten.
Gaandeweg het proces van het Programma Sturing & Inkoop is duidelijk geworden dat het voor 2022
niet goed mogelijk is budgetafspraken per aanbieder te specificeren. Belangrijke oorzaken hiervan
zijn o.a.:
- De gemeenten baseren zich op historische gegevens waarbij nog geen goede omkatting naar de
nieuwe overeenkomsten met bijbehorende nieuwe iJw-codes gemaakt kan worden.
- In het overgangsjaar 2022 hebben we te maken met uitfasering van lopende indicaties
(‘sterfhuisconstructie’).
- Er treden nieuwe aanbieders toe hetgeen betekent dat de markt zich nog moet gaan zetten.
- Het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 van kracht is.
Dit leidt er toe dat er voor het aankomende jaar 2022 op hoog geaggregeerd niveau indicaties en
geen specifiek budget op aanbiedersniveau gemaakt kan worden. Er is dan ook besloten om met
regionale budgetten per segment te gaan werken en die met u te delen.
Voorschot
In de leiddraden wordt ook gesproken over een maandelijks voorschot op basis van een
budgetafspraak. In eerste instantie was het de bedoeling om bij budgetafspraken te werken met
vaste maandelijkse voorschotten en een eindafrekening gebaseerd op de werkelijke afname. In de
loop van de tijd is echter duidelijk geworden dat die werkwijze zowel bij aanbieders als bij
gemeenten en MGR zou leiden tot hoge administratieve lasten omdat inmiddels ook opties als
meerwerk en maatwerk zijn toegevoegd. Er is dus besloten om af te zien van de bevoorschotting bij
trajecten. De trajecten dient u te declareren middels het berichtenverkeer.
Plekken
Voor de plekkensystematiek waarmee de gemeente Bergen (alleen voor de regionale segmenten) en
de gemeente Venlo gaan werken zal wel sprake zijn van een maandelijks voorschot. De
plekkensystematiek wordt alleen toegepast bij de regionale segmenten 3 en 4.
Hier volgt aparte communicatie over vanuit desbetreffende gemeenten.
Monitoring
Er vindt gedurende het jaar continue monitoring plaats van de trajecten en het werkelijke volume.
Voor de plekken geldt dat er over het jaar heen peilmomenten worden ingesteld om de
plekbezetting en doorlooptijden in beeld te hebben. Over de monitoring en inzichtelijk verloop wordt
met u als jeugdhulpaanbieder gesproken in het kader van het contractmanagement. Het is het
nadrukkelijke streven om gaandeweg tot scherpe aanbieder specifieke budgetinschattingen te
komen en hier op te gaan sturen.
Bijstelling
Het kan zijn dat op basis van de periodieke totaaloverzichten of op basis van de eigen gemeentelijke
monitoring en/of van een signaal van de aanbieder blijkt dat verschuivingen optreden die vragen om
actie. Uiteraard wordt dit met u als aanbieder besproken in de accountgesprekken.

Overzicht regionale budgetten
Jeugd
Subsegment
segment
2
- Logeren
- Gezinshuizen
- Pleegzorg
- Kleinschalige woonleefgroep
- Zelfstandig wonen training

3

-

4

-

Duurzame daginvulling
Opgroeiproblematiek jonge kind en
Ernstig meervoudige beperking
Terug naar school

GGZ
Ambulante hulp perspectief 2 en
duurzaam
Dyslexie

Aantal
aanbieders
14
2
2
5
5

Regionaal budget
€ 790.657
€351.416
€ 2.499.000
€ 566.397
€ 102.000

5
2

Totaal segment 2: € 4.207.470
€ 980.633
€ 2.027.534

3

€ 2.058.963

8
25

Totaal segment 3: € 5.067.135
€ 12.489.00
€ 6.665.575

5

€ 1.515.369
Totaal segment 4: € 20.669.944

*De regionale budgetten zoals hierboven weergegeven zijn inclusief de gemeenten Bergen en Venlo waar men
met plekkensystematiek gaat werken.
* PGB is uitgesloten van de budgetten die hier worden gecommuniceerd.
Het gaat hier enkel over de nieuw gecontracteerde jeugdhulp inclusief de maat -en meerwerkinschattingen.

