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Inleiding
In april jl. hebben wij u geïnformeerd over het stopzetten van de inkoopprocedures
specialistische jeugdhulp 2021 vanwege de Corona-crisis en over de procedure om de
contracten voor het overgangsjaar 2021 te sluiten. Wij hebben u toegezegd om u rond de
zomer nogmaals te informeren over de inkoop specialistische jeugdhulp 2021.
Kernboodschap
Om de inkoopcontracten voor het overgangsjaar 2021 te sluiten lagen er twee opties voor:
 Scenario A: Continueren huidige contractvoorwaarden en condities;
 Scenario B: Zoveel mogelijk toepassen van de uitwerking van de nieuwe inkoop zoals
eerder vastgesteld in de inkoopopdracht.
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugd heeft op 3 juni 2020 ingestemd met scenario B. Met
scenario B kan passende specialistische jeugdhulp geleverd worden aan de jeugdigen in lijn
met de beleidsmatige uitgangspunten die we regionaal hebben vastgesteld. Verder ligt
scenario B in lijn met de inkoopstrategie en de eerder door het college vastgestelde
inkoopopdracht.
Wat is de situatie op dit moment?
1. Voor 2021 sluiten we overeenkomsten met onze bestaande aanbieders, daarmee is
zorgcontinuïteit en zorglandschap voor de regio Noordoost Brabant ook in 2021 geborgd.
2. Vanaf 2021 zal gewerkt worden met een nieuw productenboek. De producten zijn de
bouwstenen voor individuele arrangementen passend bij de hulpvraag van de jeugdigen.
Hierdoor wordt het beter mogelijk om met arrangementen te werken. Tevens zijn nu ook de
succesvolle arrangementen van het project transformatieopgaven geborgd. Door deze
andere manier van werken is het mogelijk om een dekkend aanbod van specialistische
jeugdhulp te hebben.
3. We gaan in 2021 ook werken met uniforme tarieven. Dus gelijkwaardige bouwstenen krijgen
eenzelfde tarief voor alle jeugdhulpaanbieders.
4. De toegang gaat middels het werken in de driehoek (jeugdige/ouders, toegang en
jeugdhulpaanbieder) bepalen, welk bouwsteen of combinatie van bouwstenen wordt ingezet
en bij welke gecontracteerde jeugdhulpaanbieder(s). Het implementatietraject voor de
toegang is inmiddels gestart.
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5. De jeugdhulpaanbieder zet per jeugdige het aantal eenheden (bouwstenen) in dat passend
is. Gemeenten maken in de opdrachtverstrekking per jeugdige in 2021 geen
volumeafspraken met de jeugdhulpaanbieder.
6. Voor gemeenten komt er middels monitoring inzicht in de inzet op productniveau per
jeugdhulpaanbieder per gemeente
7. Omdat er geen afspraken meer zijn over vaste aantallen jeugdigen kan vraag en aanbod
beter op elkaar aansluiten. Hierdoor zal meerwerk volgend jaar niet meer nodig zijn.
Jeugdigen zullen niets merken van deze verandering. De specialistische jeugdhulp wordt in de
techniek en administratie omgezet door gemeenten en aanbieders samen.
Communicatie
Alle betrokken partijen zijn inmiddels geïnformeerd
Vervolg
De inkoopprocedures voor 2022 hervatten we in het najaar 2020 zodat we in die planning
voldoende ruimte hebben voor het opvangen van de tweede Corona-golf zonder dat de
begindatum van 1 januari 2022 in gevaar komt.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders
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