Contractering specialistische jeugdhulp 2016
Verslag Raadsbijeen komsten
Op 24,25 en 3L maart 2015 organiseerde de tijdelijke werkorganisatie opdrachtgeverschap
jeugdhulp Holland Rijnland een drietal raadsbijeenkomsten over de inkoop jeugdhulp 2016. De
gemeenteraden werden geïnformeerd over de contractering van 2015 (zie bijlage voor presentatie)
en uitgenodigd hun input te geven voor de wijze van regionale contractering voor 2016.
Belangrijke gespreksonderwerpen waren: keuzen bij bezuinigingen, randvoorwaarden voor de
inkoop van jeugdhulp en het verzekeringsmodel.
ln deze notitie vindt u een korte samenvatting van de gesprekken.
Keuze n bij bezui n ig i nge n?
Aan welke knoppen kunnen gemeenten draaien om

tot Ll% bezuinigingen te komen? ln de
gesprekken met Raden is een aantal opties besproken.
Leidende vraag bij de bezuinigingen is de vraag'welke hulp is daadwerkelijk nodig'? Dat
betekent o.a. dat lopende zorgtrajecten voor jeugdigen gecontinueerd moeten worden.
De bezuiniging moet bij voorkeur vallen bij de overheadkosten (management, vastgoed) en
het efficiënter organiseren van de zorg.
Randvoorwaarde is dat niet bezuinigd wordt op de JGTs; het JGT is immers het vehicle voor
de transformatie van zwaardere specialistische zorg, naar aan vroegtijd¡ge, lichte vormen van
ondersteuning. De opbrengsten van de andere werkwijze zal pas op langere termijn zichtbaar
worden. 20L5 geldt daarvoor als jaar van de nulmeting; de eerste kwartaalcijfers worden in
juni gepresenteerd.
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Er zijn thans te weinig parameters beschikbaar, zoals gegevens over het gebruik vanzotg, om een

bezuinigingsvoorstel goed te onderbouwen. Geadviseerd wordt om een aantal opties uit te werken,
van kaasschaafmethode tot bezuinigingen die de beleidskeuzen van gemeenten reflecteren: accent
op preventie, versterken pedagogische civil society, voorkomen instroom in zware zorg. Er wordt
aandacht gevraagd voor de financiële kaders. Uitgangspunt is binnen het beschikbare budget te
blijven.
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Optimale keuzevrijheid (ook PGB) en diversiteit voor cliënten. Keuzevrijheid gaat hand in
hand met zotgop maat. Mogelijk zijn kleine aanbieders beter toegerust voor zorg op maat,
door hun adaptief vermogen om sneller in te spelen op de vraag.
Kwaliteit en visie, maar ook samenwerking, worden belangrijker gevonden dan het
stimuleren van concurrentie tussen aanbieders. En: creëer ook financiële ruimte voor
innovatie.
Lokale invulling en verdere doorontwikkeling van de JGT's is belangrijk. Zo kan in het
toekomstmodel uitgegaan worden van regionale inkoop en contractering van specialisten, en
lokaal organiseren van de preventie activiteiten.
De mogelijkheid om over de regiogrens zorg te krijgen, en de spreiding van de
jeugdhulpsoorten zodat de bereikbaarheid van zorg optimaal is. Contracteren van àlle
mogelijke partijen is lastig met oog op contractmanagement. Oplossing kan liggen in het
maken van afspraken met buurtregio's overte contracteren partijen, of het benutten van
PGB's als flexibel instrument en in het reserveren van een flexibel budget om specifieke
hulpvragen te kunnen financieren.
Het is belangrijk dat aanbieder inzicht geven in de hoeveelheid hulp die zij bieden.
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Verzekeringsmodel.
Het verzekeringsmodelwordt door de meeste gesprekspartners omarmd; solidariteit en
risicospreiding op Holland Rijnland niveau moet geborgd blijven.

Vervolg
De raadsleden geven aan dat zij het waarderen op deze wijze geïnformeerd te worden over de
ontwikkelingen in de jeugdhulp. Zij geven aan ook graag in het verdere vervolg geinformeerd en

betrokken te willen blijven.

