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Zorgcontinuïteit 2020

Geachte raad,
Recent is uw raad geïnformeerd over de uitspraak van de voorzieningenrechter op 22 oktober jl.
over de H10-contractering van de jeugdhulp voor 2020 en verder. Met deze raadsbrief informeert
het college u over de borging van de zorgcontinuïteit voor 2020 en het proces voor 2021 en
verder. Deze informatie wordt tegelijkertijd gedeeld met alle H10-gemeenten.
Onderhandelingsakkoord zorgcontinuïteit
Op 21 november jl. hebben de betrokken wethouders en de bestuurders van de
jeugdhulpinstellingen die het kort geding hebben aangespannen een akkoord bereikt over een
overbruggingscontract inzake zorgcontinuïteit voor 2020. Uitgangspunt daarbij is continuering van
de voorwaarden van de contracten van 2019. Daarnaast is er sprake van indexering van de
tarieven en aanpassing van de ínhoud van een tweetal producten. De meerkosten hiervan ten
opzichte van de huidige uitgaven bedragen regionaal circa C 15 mln., vooral vanwege de
indexatie. Het aandeel van Westland is ca. î0oZo, dus ca. ê 1,5 mln. Het uiteindelijke financiële
effect ten opzichte van de huidige kosten is niet aan te geven, want dit is afhankelijk van
eventuele volume-effecten in 2020.
Daarnaast heeft de rechtszaak en de rechterlijke uitspraak ervoor gezorgd dat het noodzakelijk
was regionaal en lokaal aanzienlijk meer capaciteit in te zetten op deze aanbesteding dan was
voorzien. Dit betrof vooral noodzakelijke inhuur van juridische ondersteuning en inkoopexpertise.
Daarom zal rekening moeten worden gehouden met een hogere bijdrage aan de regionale
samenwerking en een overschrijding van dit budget. Op dit moment is nog niet in beeld hoe hoog
deze bijdrage zal uitvallen. Zodra dit bekend is, zullen we u hierover informeren. In de komende
periode ontstaat nader inzicht in de financiële consequenties voor de gemeente Westland. De
financiële gevolgen zullen worden verwerkt in de 1e actualisatie 2020/Voorjaarsnota 2020.
Bovengenoemde afspraken zijn incidenteel gemaakt voor 2020 om zorgcontinuïteit te garanderen.
Er kunnen door de jeugdhulpaanbieders geen rechten aan ontleend worden voor 2021 en verder.
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Proces zorgcontinuïteit 2020
De gemeenschappelijke regeling H10-inkoop is belast met de verdere uitvoering van deze
overbruggingsovereenkomst. Op 15 november jl. is een informatiebrief naar alle aanbieders
gestuurd, met daarin onder meer de vraag aan hen om eventuele wijzigingen in 2020 ten opzichte
van het huidige productaanbod zo spoedig mogelijk door te geven aan het H10 Inkoopbureau. Het
anticiperen op eventuele wijzigingen in het aanbod van jeugdhulpaanbieders draagt bij aan
zorgcontinuïteit voor alle cliënten.
Proces na 2020
Een onderdeel van de uitspraak van de voorzieningenrechter is de aanbeveling om met hulp van
een bemiddelaar gezamenlijk tot goed onderbouwde tarieven te komen. Dit traject wordt zo
spoedig mogelijk gestart voor de tarieven 2021. Hiervoor kiezen gemeenten en aanbieders samen
een procesbegeleider. Het door de raden vastgestelde inkoopkader blijft de basis voor de
vormgeving van het nieuwe stelsel. De inzet van de gemeenten is dat in de loop van 2020 de
inkoopprocedure kan worden hervat en dat op 1 januari 2021 de nieuwe contracten van kracht
worden.
Spoedappèl
De gemeenten binnen Haaglanden hebben als parallel traject een spoedappèl ingesteld over de
uitspraak van de voorzieningenrechter, met het oog op noodzakelijke verduidelijking van een
aantal punten in het vonnis. Over het verdere verloop van het traject om te komen tot nieuwe
tarieven voor 2021 en het spoedappèl wordt de raad zodra mogelijk geïnformeerd.
Wij hebben het vertrouwen dat hiermee de zorgcontinuïteit maximaal geborgd is voor 2020.
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