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Bereik 

 
In de regio Zuid-Limburg zitten ten behoeve van de jeugdzorg achttien gemeenten aan tafel. Voor  

beschermd wonen, als onderdeel van de Wmo, zijn dat tien gemeenten behorende tot de regio’s Westelijke 

Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Voor de overige Wmo-onderdelen zitten zes gemeenten (Maastricht-

Heuvelland) aan tafel (fysiek en/of virtueel). 

 

Doelstelling 

 
De doelstelling van de ontwikkeltafel is om gezamenlijk te bekijken hoe we het proces kunnen verbeteren en wat 

in de contractering het kalenderjaar 2016 kan landen. Dit alles moet immers leiden tot duidelijke 

(rand)voorwaarden ten behoeve van de contractering van 2016. 

 

Proces 

 
Het overleg in de ontwikkeltafel(s) is richtinggevend. Gemeenten en zorgaanbieders, die niet fysiek aan tafel 

zitten, wordt de mogelijkheid geboden om virtueel mee te kijken en te praten. Na afloop van het fysieke overleg 

volgt de virtuele ronde waarin iedereen de kans wordt geboden te reageren. Na de zomer worden in de derde 

ontwikkeltafel de kaders aangereikt voor de definitieve contractering 2016 waarna begin oktober contractering 

volgt. Vervolgens zal in de vierde ontwikkeltafel worden teruggekeken naar het proces en de behaalde resultaten 

en volgt alvast een doorkijk naar de agenda van 2016. 

 

Managementsamenvatting 

 
Deze managementsamenvatting heeft betrekking op het tweede gedeelte van de agendapunten behorende tot de 

OT 3 Prijs & prestatie. Gezien de grote omvang van de te behandelen agenda heeft er op 4 september reeds een 

eerste sessie van OT 3 plaatsgevonden. Hiervan is eveneens een managementsamenvatting geplaatst.  

 
 

1. DVO in verhouding tot de centrumregeling 

Voor zover het gaat over jeugd is gebleken dat de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst zich niet goed 

verhoudt tot de centrumregeling. In de centrumregeling, die tussen gemeenten is overeengekomen, is Maastricht 

voor één jaar gemandateerd om de inkoop van ambulante niet specialistische zorg uit te voeren. Er wordt nu 

gesproken over de verlenging van die regeling met weer een jaar.  

Als het gaat om alle andere jeugdzorg en de WMO loopt dat wel synchroon met de driejarige DVO. 
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2. Berichtenverkeer en declaratie 
 

Het blijkt dat het landelijk ontwikkelde berichtenverkeer zich slecht leent voor de situatie waarbij een 

centrumgemeente voor andere gemeenten de declaraties afhandelt, zoals in Zuid-Limburg bij de jeugdzorg 

gebeurt. Daarom is het plan om, zeker voorlopig, in 2016 verder te gaan met bevoorschotten. Ook aanbieders met 

een omzet van enige omvang en stabiliteit die in 2015 declareerden krijgen in 2016 (naar verwachting) 

maandelijkse voorschotten.  

 

 

3. Curatieve GGZ-ziekenhuiszorg 

 
Deze zorg valt met ingang van 1 januari 2016 onder de Jeugdwet. Met de betreffende ziekenhuizen worden 

afspraken gemaakt. De voorkeur gaat uit om de huidige arrangementstructuur voor de GGZ-zorg hiervoor te 

gebruiken. 

 

4. NHC/NIC  

In de tarieven van een aantal AWBZ-producten zijn normatieve kosten opgenomen. Die normatieve component 

wordt geleidelijk aan steeds groter en de betaling op basis van de werkelijke kosten wordt steeds kleiner. Die 

laatste betaling loopt via de zorgkantoren. 

De normatieve component is opgenomen in de arrangementstarieven en zal dus aangepast moeten worden voor 

het jaar 2016, dat zal door de gemeenten gebeuren.  

 

5. Begeleide OmgangsRegeling (BOR) 

Dit is op dit moment een subsidieregeling van de provincie Limburg voor de begeleiding in echtscheidingssituaties 

die zeer problematisch zijn. Deze subsidie is in het verleden alleen aan Xonar en Mutsaersstichting gegeven. De 

subsidie van de provincie loopt nog tot 31 december 2015. Gemeenten willen dit voort te zetten. Dit wordt een 

nieuw arrangement waarbij de kwaliteitscriteria vastgelegd zullen worden.  

Een rechter kan een dergelijke regeling vastleggen.  

 

6. Aanvullende kosten pleegouders 

Pleegouders ontvangen een vaste vergoeding per etmaal. Het kan echter zijn dat een pleegkind bijvoorbeeld een 

beugel nodig heeft of dat een fiets wordt gestolen, dat noemen we bijzondere kosten. Daarvoor is een aparte 

regeling. Dit budget hier voor werd vroeger centraal beheerd en toegekend aan individuele pleeggezinnen. Dit 

moet nu worden geregeld voor 2016. Er is een overleg met aanbieders over dit onderwerp.  

De teneur is om een vast bedrag per pleegouder te verstrekken om lastige discussies te voorkomen. Dit geld zal 

waarschijnlijk via de aanbieders lopen en daarmee worden dus de tarieven opgehoogd. 
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7. Samenloop PGB/ZIN  

In de 2016-overeenkomst wordt een clausule opgenomen met als doel te voorkomen dat voor een en dezelfde 

cliënt door een en dezelfde aanbieder voor hetzelfde product zowel PGB-vergoedingen als een compleet ZIN-

arrangementstarief ontvangen wordt. 

 

8. Voorkomen verwijzing door eigen instelling 

In de Jeugdwet staat dat een medisch specialist/jeugdarts/huisarts mag verwijzen. Er zijn echter ook instellingen 

die medisch specialisten/huisartsen/jeugdartsen in dienst hebben. Als deze verwijzen naar de eigen instelling is 

dat geen onafhankelijke verwijzing. De bedoeling is dat de verwijzer buiten de eigen organisatie staat, dat gaan we 

opnemen in de dienstverleningsovereenkomst. 

 

9. Eigen bijdrage jeugd 

Na enige discussie vragen aanbieders de gemeenten te heroverwegen of inning hiervan opportuun is. Er zijn 

kosten van inning, het wordt complex omdat de arrangementen niets zeggen over de hoeveelheid zorg, de 

opbrengst is relatief laag en waarschijnlijk kan een deel van de cliënten de bijdrage via bijzondere bijstand 

terugvorderen.  Als al overgegaan wordt tot inning en als dat een gegevensstroom vergt van de aanbieders dan 

zien ze graag dat het één format wordt en dat niet elke gemeente zelf een format ontwikkeld. 

 

10. Dyslexie 

In 2016 gaan we over op één uniform tarief voor Dyslexie behandeling (exclusief diagnose) en één tarief voor 

Dyslexie diagnose. Daarover is gesproken met de verschillende aanbieders van dit product en hier is breed 

draagvlak voor.  

 

11. Arrangementstarieven vastgesteld op basis van minder dan 20 cliënten 

In deze gevallen is de statistische betrouwbaarheid laag. Het werkelijk benodigde tarief is vast te stellen op basis 

van de spiegelinformatie over 2015. Dit is echter pas bekend begin 2016. 

Daarnaast is de vraag wat de financiële consequenties zijn voor de gemeenten van een dergelijke aanpassing, ook 

dat is dus ook pas bekend in het voorjaar van 2016. 

Gezien het feit dat er een politieke wens is om niet te wachten tot 2017 is het aan de politiek om op voorhand te 

bepalen dat volgens een bepaalde manier in het voorjaar 2016 herrekend wordt (en met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2016 toegepast wordt) en de financiële consequenties daarvan op voorhand te accepteren.  

Een alternatief zou zijn dat afhankelijk van de uitkomsten in het voorjaar beslist wordt door gemeenten over al 

dan niet aanpassen, maar hieraan zitten wel een aantal juridische ingewikkeldheden vast. 
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12. Degressief tarief bij GGZ-instellingen 

Daar waar het gaat om GGZ-zorg heeft de toegang geen zicht en invloed op de verwijsstroom. Verwacht mag 

worden dat met het afnemen van het budget voor Jeugdzorg in 2016 ook deze stroom daalt. Mocht dat niet zo 

zijn dan is het reëel om alleen de variabele meerkosten te vergoeden. Mede om te voorkomen dat dit onderdeel 

van de jeugdzorg te sterk groeit ten opzichte van de overige jeugdzorg.  

Vandaar dat na enige discussie het model overeind blijft om vanaf een niveau van de omzet 2015 nog slechts een 

tarief van 70 % van het arrangement toe te kennen. De techniek zal worden om te kijken hoeveel van de omzet in 

2016  boven het niveau van 2015 ligt en over dat meerdere 70 % te vergoeden. 

 

 

 


