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Geachte Raad- en burgerleden,
Voor de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp hebben 16 gemeenten, regio NoordoostBrabant, afspraken gemaakt. Deze liggen vast in de centrumregeling (CR) jeugdhulp Noordoost
Brabant 2015. Deze regeling loopt t/m 31 december 2019. Vanaf 2020 moeten er nieuwe
afspraken gemaakt worden. In juni 2018 zal daarom een regionale evaluatie van de
centrumregeling (CR) aan het college/gemeenteraad voorgelegd worden.
Tegelijkertijd zijn wij sub regionaal (gemeente Uden, Bernheze, Mijn gemeente Dichtbij, CGM
en Boekel) aan het verkennen welke andere mogelijke manier van inkoop er is. Er wordt
verkend of het bijvoorbeeld mogelijk is om een deel van de lichtere vormen van hulp1 op
kleinere schaal in te kopen. Dit betekent dat wordt ingezet op vereenvoudiging, verduidelijking
en verbetering van de regionale samenwerking voor de totale 16 gemeenten. Het eventueel op
een andere schaal inkopen van een deel van de zorg kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat
de centrumgemeente de focus op de transformatie in het duurdere, complexere segment kan
richten.
De gemeenten zoals hierboven vermeld hebben dus niet bij voorbaat de intentie om uit de CR
te stappen. Het is enkel een verkenning. Welk scenario gekozen gaat worden hangt af van de
resultaten van de evaluatie van de CR.
Doel van de verkenning
Dit project is een deelproject van het project (evaluatie) “Centrumregeling, financieringssystematiek en inkoopstrategie jeugdhulp: evaluatie en advies over vervolg”.
Het doel is het inzichtelijk maken van de mogelijk scenario’s voor lokale inkoop jeugdzorg met
de daarbij behorende keuzes. Dit inzicht kan betrokken worden bij de nieuw te vormen CR.
Argumenten en beoogd effect
Argumenten
Er zijn meerdere redenen die ten grondslag liggen aan deze verkenning, namelijk:
Beheer:
• Er is onvoldoende sturing op aanbieders (contractbeheer);
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Begeleiding, behandeling, dagbesteding, kortdurend verblijf, vervoer van en naar zorg, ambulante spoedhulp
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•
•
•
•
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Er is onvoldoende inzicht op werkelijke kosten van producten. Vraag speelt nog steeds of
lumpsum wel de goede bekostigingssystematiek is;
Er zijn omslachtige procedures t.a.v. lokale bypasses/lokaal maatwerk;
Er is onvoldoende inzicht of afspraken nagekomen worden. Bijv. compensatie onder- en
overbesteding en omzetting LTA contractering;
De uitkomsten van de transformatie opgave zijn niet inzichtelijk.
Dienstverlening:
Er zijn onvoldoende mogelijkheden van gemeenten om zelf te sturen op inkoop van
jeugdhulp. Oftewel we kunnen niet aan knoppen draaien;
Er is te weinig flexibiliteit van inkoop op vragen die er zijn vanuit gemeente (BJG) om
zorg dichterbij huis in te zetten. Dit geldt ook voor zorg vragen die vooraf niet in beeld
waren;
Er zijn niet altijd de juiste producten ingekocht en hierin kan niet altijd voldoende en tijdig
op worden geanticipeerd.

Beoogd effect
Verkenning van sub regionale of lokale inkoop van lichte vormen van (jeugd)hulp.
Financiële gevolgen en dekking
Voor gemeente Boekel zijn er geen financiële gevolgen m.b.t. dit project. Benodigde uren
worden ingezet door de beleidsmedewerker Jeugd.
(Juridische) Risico’s:
Risico is het niet op tijd klaar zijn door vertraging van het totale project evaluatie
Centrumregeling en het niet kunnen achterhalen van de juiste cijfers. De afgelopen periode is
gebleken dat niet alle cijfers bekend zijn bij de inkooporganisatie in Den Bosch.
Indien bovenstaande aan de orde is zal gekeken worden naar cijfers uit andere gemeenten
buiten onze regio en deze als voorbeeld gebruikt worden.
Tijdspad
De rapportage van de verkenning zal eind mei 2018 aangeleverd worden bij de projectleider
evaluatie centrumregeling.
De planning is dat half juni 2018 het gehele project “Centrumregeling, financieringssystematiek
en inkoopstrategie jeugdhulp: evaluatie en advies over vervolg” aangeboden wordt aan de
colleges van B&W in de verschillende gemeenten.
Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders
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