Bijlage A Redenen herijken budgettair kader 2020
Waarmee is in het herijkte budgettaire kader 2020 rekening gehouden?
1. De huidige overeenkomsten met en zonder verblijf zijn met 1 jaar verlengd zodat;
a. Continuïteit van zorg wordt geboden, hierdoor kan voor en aan jeugdigen reeds in zorg
continuïteit worden gegarandeerd.
b. De opbouwmaatregelen van de transformatie in 2020 op dezelfde manier zijn gecontracteerd
als in het transformatieproject 2019.
2. Er zijn diverse ontwikkelingen die het rechtvaardigen om het budgettair kader 2020 zoals dat in
april 2019 door het RBO is vastgesteld te herijken. Per onderwerp lichten we dat beknopt toe.
Toelichting en ontwikkelingen Jeugdzorg Plus
We zien in 2019 voor de regio Noordoost Brabant voor het eerst een afname van het zorggebruik op
Jeugdzorg Plus. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zekerheid of deze daling verder zal
doorzetten. Daarom hebben we het kader voor 2020 iets boven de verwachte realisatie 2019
geraamd.
Toelichting en ontwikkelingen Gecertificeerde Instelling
Per 2020 is de nieuwe inkoop voor gecertificeerde instellingen gerealiseerd. Onderdeel van de nieuwe
inkoop GI’s is dat de tarieven circa 5% hoger vastgesteld moeten worden op basis van (benchmark)
onafhankelijk tariefonderzoek. In verband met bezwaren gedurende de aanbesteding is op niveau van
de vijf regio’s afgesproken dat een aanvullend onafhankelijk kostprijsonderzoek nog gaat
plaatsvinden. Het is mogelijk dat op basis van het kostprijsonderzoek met terugwerkende kracht een
bijstelling volgt op de tarieven. De omvang van de inzet van GI is gelijk gebleven. Het totaal kader
voor de GI’s stellen we daarom voorlopig 5% hoger vast.
Toelichting en ontwikkelingen Veilig Thuis
Voor Veilig Thuis hebben we in 2019 een traject gelopen rond de afstemming van de dienstverlening
op de vraag van de gemeenten. Per 2020 is de opdracht van Veilig thuis herijkt in lijn met de nieuwe
afspraken. Het budget voor Veilig thuis is op basis van een reële begroting in lijn gebracht met de
ontwikkelingen die we van hen vragen. Daarnaast is per 2020 geregeld dat het gerealiseerd volume
meeweegt in de bekostiging van Veilig Thuis.
Toelichting en ontwikkelingen ZIN
Autonome ontwikkelingen 2020 en realisatie regionale transformatieopgaven. De regionale
inkooporganisatie heeft een beknopte trendanalyse gedaan op basis van de voorlopige realisatie 2019
en de contractafspraken 2020. Uit deze analyse zijn een aantal autonome ontwikkelingen gebleken.
Het recent uitgevoerde onderzoek zorggebruik (PON) bevestigt deze beelden. Hierover bent u eerder
middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze autonome ontwikkelingen zijn verwerkt in het
geactualiseerde budgettair kader 2020 zodat voldoende zorg beschikbaar blijft voor de betreffende
onderdelen.

