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Memo
Betreft: Stand van zaken regionale inkoop onderhandse contracten voor 21
gemeenten.
verlenging tijdelijke inkoopovereenkomst JeugdzorgPlus:
De afgelopen dagen werd duidelijk dat het uiteindelijk niet lukt om per 1 april
de contractering van de JeugdzorgPlus aanbieders voor 2016 af te ronden.
Er is hard aan gewerkt om met de aanbieders te komen tot toetsbaar
transformatieplan. Dit deel van het traject is woensdag 30 maart met een
positief resultaat afgerond. De afspraken uit dit transformatieplan moeten nu
vertaald worden in het contract. Het onderhanden zijnde akkoord dat nu
bereikt is omvat een overeenkomst voor 3 jaar met afbouw van 30% in de
volume (capaciteit) en 23% in budget in de periode 1-1-2016 tot en met 3112-2018.
Daarnaast heeft Paul Kagie (wethouder ’s-Hertogenbosch en bestuurlijk
trekker voor landsdeel zuid) samen met het inkoopteam de een route uitgezet
om in de komende weken tot afronding van de het contract te komen.
Gesprekken hiervoor zijn gepland.
De 3e week van april worden de gemeenten in de regio ZOB geïnformeerd en
wordt door Eindhoven een concept collegevoorstel opgesteld voor de
besluitvorming t.a.v. het definitieve contract 2016-2018 met de JZ+
aanbieders.
Het college voorstel ten aanzien van het definitieve contract is in
voorbereiding en wordt op 11 mei ambtelijk aangeleverd en 12 mei ambtelijk
besproken in het Ateam. Met eventuele aanpassingen uit het Ateam wordt het
13 mei regionaal verspreid aan de 21 gemeenten. Op 20 mei vindt een
stuurgroep plaats waar het voorstel bestuurlijk voor besproken kan worden
wanneer daar aanleiding toe is. Op 24 mei dient het voorstel in de 21 colleges
ter besluitvorming voor te liggen, zodat ondertekening van het contract voor 1
juni kan plaats vinden.

We volgen hier dezelfde procedure als rond de besluitvorming voor de
tijdelijke overeenkomsten.
Op grond van deze situatie zullen we gebruik moeten maken van de
mogelijkheid het tijdelijk contract met de JeugdzorgPlus aanbieders met 2
maanden te verlengen.
In het collegebesluit dat aan de 21 gemeenten is voorgelegd is de optie
opgenomen dit tijdelijke contract met 2 maanden te verlengen en wethouder
Visscher van de gemeente Eindhoven te machtigen hiervoor namens de 21
gemeenten te tekenen. Alle gemeenten zijn daar mee akkoord gegaan.
Zodra het definitieve contract voor 2016 tot en met 2018 gereed is zullen wij
een collegevoorstel opstellen en ter besluitvorming voorleggen aan de
regiogemeenten.

Overige contracten.
Overige onderhandse contracten hebben betrekking op:
-

Jeugdbescherming &Jeugdreclassering. Met opdrachtnemers: William
Schrikker Groep (WSG) en Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.

-

Spoed Eisende Zorg. Met opdrachtnemer: Bureau Jeugdzorg NoordBrabant.

-

VeiligThuis. Met opdrachtnemer: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.

Ten aanzien van het contract Veilig thuis is overeenstemming bereikt dat de
werkzaamheden uitgevoerd worden binnen het beschikbare budget. Hiermee
zijn de contract onderhandelingen afgerond en zijn partijen akkoord met deze
drie contracten.
BJZ deed in verleden de toetsing door gedragsdeskundige voor vrijwillig
gesloten plaatsingen binnen het reguliere budget. Dat kon ook, want het kwam
maar sporadisch voor dat er sprake was van vrijwillig gesloten plaatsingen. In
2015 is dit type plaatsingen echter enorm toegenomen (factor van enkele
tientallen). Daardoor liepen de kosten bij BJZ voor inzet van
gedragsdeskundigen onverwacht flink op. Reden voor BJZ om dit te bespreken
in de prov. Stuurgroep. Daar is besloten dat BJZ deze kosten kan factureren
aan de gemeenten conform woonplaatsbeginsel. In het A-team is de afspraak
van de provinciale stuurgroep toegelicht.
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-

De contracten geneeskundige GGZ zijn getekend door 5 ziekenhuizen.
o Het Catharinaziekenhuis in Eindhoven,
o Het Sint Anna ziekenhuis in Geldrop,
o Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond,
o Het SJG in Weert,
o Het Elisabeth/tweesteden ziekenhuis in Tilburg

Het MMC heeft in tegenstelling tot een eerder ingenomen standpunt
aangegeven ook over te willen gaan tot contractering voor geneeskundige
GGZ. Zij hebben het contract inmiddels ontvangen.
De contracten zijn nog niet allemaal ondertekent retour ontvangen. Wanneer
wij het totaal pakket van de onderhandse contracten ondertekend binnen
hebben, sturen wij dit toe aan de regiogemeenten.
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