
 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 
 

 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
 
1. De budgetbrief namens de regio Utrecht West (incl. Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht) aan 

de zorgaanbieders te versturen; 
2. Instemmen met de risicodeling en risicobeheersing jeugdzorg 2015. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Alle gemeenten van de provincie Utrecht (inclusief Weesp en Wijdemeren) hebben samengewerkt 
om de regionale transitiearrangementen zorg voor de jeugd vorm te geven. Deze is door uw raad 
vastgesteld in november 2013. In de transitiearrangementen is een budgetverdeling per zorgvorm 
opgenomen. In deze zorgvormen zijn meerdere aanbieders actief. 
Voor 1 maart 2014 hebben deze individuele aanbieders duidelijkheid nodig over de budgetten. 
Gezamenlijk is door de Utrechtse gemeenten een raadsvoorstel en budgetbrief opgesteld. Deze 
wordt voor SWW namens de regio Utrecht West verzonden. 
Uw raad wordt voorgesteld om: 
• De budgetbrieven met bedragen namens de regio Utrecht West aan de zorgaanbieders te 

versturen; 
• De risico’s op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde (boven)regionale zorg 

(daar waar gezamenlijke percentages voor zijn afgesproken) door alle 28 gemeenten te delen in 
2015. Dit betekent dat iedere gemeente van de provincie Utrecht in 2015 naar rato bijdraagt aan 
de financiering van de betreffende zorgvormen (ongeacht het werkelijk gebruik in 2015). 

 
 
 
Bijlagen 

- Concept budgetbrief  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Begrotingsbrieven jeugdzorginstellingen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 februari 2014 
 
Werksessie 
12 februari 2014 

 

Portefeuillehouder 
Drs. J.W. Verkroost 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
natascha.van.houten@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/30127-VB/14/03613 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Uitvoering geven aan ons regionaal transitiearrangement jeugd. Het is een stap om 
de zorgcontinuïteit en de basisinfrastructuur met betrekking tot de zorg voor de jeugd te kunnen 
garanderen voor het jaar 2015 en de frictiekosten van de aanbieders zoveel mogelijk te beperken 
 
De risicodeling voor het jaar 2015 zo eenvoudig mogelijk in te richten om tijd te winnen voor het 
maken van afspraken voor de jaren 2016 e.v. 
 
Argumenten 
Met de regionale transitiearrangementen van de zes regio’s in de provincie Utrecht (oktober 2013) 
hebben we overeenstemming bereikt met de huidige zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg (BJZ) 
over op welke wijze we met de beschikbare budgetten zorgcontinuïteit kunnen garanderen en de 
basisinfrastructuur in stand kunnen houden. Het financiële kader bood op dat moment echter 
onvoldoende duidelijkheid om tot verdergaande afspraken te komen en budgetgaranties voor 2015 af 
te geven.  
 
Van het Rijk hebben de gemeenten in december 2013 een beter inzicht gekregen in de budgetten die 
zij krijgen voor de jeugdzorg in 2015. Hiermee zijn gemeenten beter in staat om zorgcontinuïteit te 
kunnen waarborgen en de infrastructuur van de jeugdzorg in stand te houden. Wij kunnen de  huidige 
jeugdzorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg Utrecht en Noord Holland (BJZ) meer zekerheid bieden 
dan een paar maanden geleden bij de totstandkoming van ons regionaal transitiearrangement. 
Hierdoor kunnen de aanbieders en BJZ met hun organisaties voorsorteren op de consequenties die 
de besparingen op de jeugdzorg en de gewenste beweging (transformatie) die gemaakt moet worden 
in de jeugdzorg. Voor de aanbieders en BJZ is het zeer wenselijk dat wij hun niet later dan in de 
maand maart 2014 helderheid bieden over de financiële kaders voor hun zorgaanbod.  
 
Met de ontvangst van de verbeterde budgetcijfers in december 2013 bestaat bij de gemeenten nu 
meer financiële duidelijkheid en is het nu mogelijk om, onder voorbehoud van o.a. de ontvangst van 
definitieve cijfers met de meicirculaire wel financiële kaders te bieden aan de zorgaanbieders en BJZ. 
Hiertoe zijn per zorgaanbieder en voor BJZ per regio budgetaanschrijvingen opgesteld. 
 
Op basis van de budgetbrieven aan de zorgaanbieders en BJZ worden vanaf maart 2014 nadere 
afspraken gemaakt over onder meer: 
• De te leveren zorg (kwaliteit, hoeveelheid, prijs);  
• Het realiseren van de innovatie van de zorg in 2015;  
• De samenwerking in de keten en met partner-instellingen; 
• De rol en bijdrage aan de wijkteams/generalistische teams  
 
Geen budgetbrieven voor Jeugd-GGZ 
De budgetten van de jeugd-GGZ gaan van het Rijk naar de gemeenten toe. Echter, de 
onderhandelingen betreffende de rol van de zorgverzekeraars bij de inkoop zijn nog steeds gaande. 
De jeugd-ggz instellingen zullen daarom thans geen budgetaanschrijvingen ontvangen.  
 
1.1. In het regionaal transitiearrangement is het bieden van zorgcontinuïteit als uitgangspunt 

opgenomen. 
Op basis van het regionaal transitiearrangement jeugd voor de regio Utrecht West, Weesp en 
Wijdemeren en de ontvangen cijfers van het Rijk in december 2013 aan de huidige 
jeugdzorgaanbieders waaronder ook de huidige Bureaus Jeugdzorg (BJZ)  financiële kaders 
bieden voor het zorgaanbod in het jaar 2015, onder voorbehoud van de definitieve budgetten 
van de Meicirculaire  2014 en de begrotingsbehandeling 2015-2018. 
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2.1. Er dient bij de decentralisatie van de jeugdzorg ook een bezuiniging gerealiseerd te worden. Dit 
leidt mogelijk tot risico’s in zorgcontinuïteit. 

 In onderstaande paragraaf continuïteit zorg, risicodeling en risicobeheersing worden de 
beheersmaatregelen nader toegelicht. 

 
Continuïteit zorg, risicodeling en risicobeheersing 
Zoals aangegeven in de regionale transitiearrangementen is het bieden van zorgcontinuïteit  
uitgangspunt. Dit is daarom ook de belangrijkste reden dat gemeenten afspraken hebben gemaakt 
over minimum budgetten voor de zorgaanbieders en BJZ in 2015. Met deze afspraken hebben 
gemeenten zich voor 2015 voor een belangrijk deel van hun budget (gemiddeld circa 75%) reeds 
‘gecommitteerd’. Hiermee is voor dit deel van het budget ook een vorm van risicodeling afgesproken. 
 
In lijn met deze afspraken en gegeven het feit dat de beïnvloedbaarheid van dit deel van de zorg 
beperkt is, wordt voorgesteld voor 2015 de volgende aanvullende afspraken met betrekking tot 
risicodeling te maken voor alle gemeenten in de provincie Utrecht: 
• In 2015 worden risico’s op alle in de regionale transitiearrangementen genoemde 

(boven)regionale zorg (daar waar gezamenlijk %’s voor zijn afgesproken) door gemeenten 
gedeeld.  

• Dit betekent dat iedere gemeente in 2015 naar rato bijdraagt aan de financiering van de 
betreffende zorgvormen (ongeacht het werkelijk gebruik in 2015). 

• Daarmee zit de ruimte voor lokale of regionale keuzes in de resterende 25% met inachtneming 
van de afspraken in het regionale transitiearrangement over de beweging die gemaakt moet 
worden en de infrastructuur die daartoe op orde moet zijn.  

 
Aanvullende afspraken worden de komende maanden gemaakt om overschrijding van beschikbare 
budgetten te voorkomen (risicobeheersing). Ook is afgesproken dat een toetsingkader wordt 
opgesteld aan de hand waarvan de voortgang met het realiseren van de benodigde infrastructuur en 
de ontwikkelingen in de zorginzet kan worden gevolgd. Daarmee ontstaat een basis voor het bepalen 
van welke bijsturingmaatregelen wenselijk zijn. 
 
Voor de periode na 2015 kunnen er opnieuw keuzen worden gemaakt met betrekking tot het 
garanderen van zorgcontinuïteit en risicodeling. Deze keuzen zullen tijdig aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen 
Er is sprake van een aantal risico’s dat voortvloeit uit de regionale transitiearrangementen en de 
aanvullende afspraken die zijn gemaakt. De belangrijkste zijn:  
 
• Er is sprake van onevenredig gebruik [verschil tussen regio’s] van zorg door onvoldoende inzet 

op preventie en het voorkomen van langdurige zwaardere en dure zorgtrajecten 
Beheersingsmaatregelen: 
- In overleg treden met de betreffende regio’s om benodigde infrastructuur voor preventie en 

voorkomen instroom in zwaardere zorg op orde te krijgen. 
- In overleg treden met betrokken zorgaanbieders over de maatregelen die zij kunnen nemen 

om j hun zorginzet in lijn te brengen met de beschikbare budgetten  
 
• Er ontstaan wachtlijsten 

Beheersingsmaatregelen: 
- Afspraken maken met zorgaanbieders over alternatieve trajecten 
- Aanvullend budget ter beschikking stellen (uit de 25 % gereserveerde ruimte dan wel uit 

extra door de raden ter beschikking gestelde middelen)  
 
• Er is sprake van omvallen van zorgaanbieders 
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Beheersingsmaatregelen: 
- Tijdig in overleg treden met zorgaanbieders die dreigen in problemen te komen en bespreken 

welke maatregelen genomen kunnen worden om omvallen te voorkomen, dan wel de 
problemen die voortvloeien uit een eventueel omvallen van een aanbieder opvangen.  

 
Overige beheersmaatregelen 
- Indien er sprake is van onevenredig gebruik (verschil tussen gemeenten e/o regio’s) van zorg, 

door onvoldoende inzet op preventie en/of het voorkomen van langdurige zwaardere en dure 
zorgtrajecten, wordt in overleg getreden met de betreffende gemeenten e/o regio’s om 
benodigde infrastructuur voor preventie en/of voorkomen instroom in zwaardere zorg op orde te 
krijgen en/of in overleg te treden met betrokken zorgaanbieders over de maatregelen die zij 
kunnen nemen om hun zorginzet in lijn te brengen met de beschikbare budgetten. 

- In het geval van het ontstaan van wachtlijsten worden afspraken gemaakt met zorgaanbieders 
over alternatieve trajecten. 

- In het geval van het “omvallen” van een zorgaanbieder wordt besproken welke maatregelen 
genomen kunnen worden om omvallen te voorkomen, dan wel de problemen die voortvloeien uit 
een eventueel omvallen van een aanbieder op te vangen. 

 
De raad stemt er mee in dat voor het jaar 2015 de financiële risico’s op alle in de regionale 
transitiearrangementen genoemde (boven)regionale zorg door Utrechtse gemeenten worden 
gedeeld. 
Dit betekent dat iedere gemeente in 2015 naar rato bijdraagt aan de financiering van de betreffende 
zorgvormen (ongeacht het werkelijk gebruik in 2015). Daarmee zit de ruimte voor lokale of regionale 
keuzes in de resterende 25% met inachtneming van de afspraken in het regionale 
transitiearrangement over de beweging die gemaakt moet worden en de infrastructuur die daartoe op 
orde moet zijn.  
De raad hanteert als kader voor bovengenoemde punten dat de middelen voor jeugdzorg in 2015 aan 
jeugdzorg worden besteed. 
 
Kanttekeningen 
Zie paragraaf 1.8. 
 
Communicatie 
We zullen tijdig informatie verstrekken aan belanghebbenden. 
 
Financiën en risico’s 
De basis voor het opstellen van de budgetaanschrijvingen is het budget dat het Rijk aan iedere 
individuele gemeente heeft toegekend in december 2013. Dit budget bedraagt voor onze regio: 
 

Gemeente Budget 2015 

Montfoort  €     2.386.976  
Oudewater  €     1.332.824  
De Ronde Venen  €     6.031.080  
Stichtse Vecht  €   10.621.905  
Weesp  €     2.678.153  
Wijdemeren  €     2.463.851  
Woerden  €     8.122.992  

Totalen  €   33.637.781  
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Deze bedragen kunnen nog wijzigen. Dit wordt pas duidelijk bij de Meicirculaire 2014. Maar de 
staatssecretarissen Van Rijn en Teeven hebben eind december 2013 aan de VNG toegezegd dat de 
iedere gemeente zeker 95% van het “december” budget krijgt.  
(bron: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-
jeugdzorg/jeugdbudgetten-en-invoeringskosten) 
Eventuele wijzigingen zullen worden verwerkt in de definitieve subsidiebeschikkingen en 
inkoopcontracten na de begrotingsbehandeling. Dit geldt ook in het geval de gemeenteraad bij 
vaststelling van de gemeentebegroting voor 2015 ev. besluit budgetten neerwaarts bij te stellen. 
 
Het budget is verdeeld naar rato van de door de zorgaanbieders en BJZ in 2012 ontvangen 
budgetten (bron: bovenregionale zorguitvraag in de zomer van 2013) verdeeld over de 
zorgaanbieders en BJZ. (Bijlage 1, tabel per zorgaanbieder ordening naar zorgsoort, en dan ook 
uitsplitsing naar regio en gemeenten, volgt). 
 
Conform de regionale transitiearrangementen wordt het te verdelen bedrag gekort met 10% i.v.m. 
reservering voor landelijke zorg en  uitvoeringskosten. Vervolgens vindt een korting plaats conform 
de percentages weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: % van het beschikbare budget in te zetten ten behoeve van het leveren van directe zorg/in 
stand houden van de basiszorginfrastructuur. 
 
Soort zorg Percentage zorgcontinuïteit  

Preventie 70% 

Geneneralistische ondersteuning 70% 

Specialistische voorzieningen1 80% 

Residentieel 80% 

Gezinsvervanging 100% 

Crises opvang 100% 

AMK 100% 

JB/JR (Wettelijke taken) 95% 

 
Het bedrag per zorgaanbieder is het bedrag dat per regio beschikbaar wordt gesteld in 2015 voor 
continuering van de zorg. Zoals hierboven wordt weergegeven worden op basis van de 
begrotingsaanschrijving nadere afspraken gemaakt over invulling van de zorg (p*q), innovatie van de 
zorg en andere aspecten. 
 
In bijlage 1 (volgt eind januari) staat per zorgaanbieder en per soort zorg aangegeven welk bedrag zij 
in 2015 vanuit de betreffende regio voor het leveren van directe zorg/in stand houden van de 
basiszorginfrastructuur, ontvangen.  
 
Naast deze bedragen kunnen de zorgaanbieders en BJZ extra middelen ontvangen voor aanvullende 
afspraken die worden gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van de wijkteams/generalistische teams of 
extra gewenste zorg.  
 

1  Voor de specialistische voorzieningen is het mogelijk dat regio’s hier andere of aanvullende afspraken over hebben 
gemaakt met zorgaanbieders.  
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 Utrecht 
West 

 

Budget Rijk (december 2013)    €   33.637.781  
Reservering 10% voor landelijke zorg, uitvoeringskosten en overig   €     3.363.778 

Netto beschikbaar budget voor Jeugdzorg in de regio Utrecht 
West  

  €  30.274.003 

In budgetbrieven opgenomen bedrag ten behoeve van het leveren 
van directe zorg/in stand houden van de basiszorginfrastructuur 

 € - 24.000.000 

Gereserveerd bedrag ten behoeve van de wijkteams, extra 
gewenste zorg 

  pm 

 
Subsidiëren en contracteren in 2015 
2015 is een overgangsjaar. Voor de voor 2015 met de zorgaanbieders en BJZ te maken afspraken 
nemen wij de afspraken tussen de zorgaanbieders en de huidige financiers als uitgangspunt. Dit 
betreft zowel de soort contractrelatie (subsidiëring versus inkoop), als de wijze van bekostiging 
(onder andere p*q, trajectfinanciering, dbc’s).   
 
Voor de provinciale jeugdzorginstellingen zullen wij voor het jaar 2015 een subsidiebeschikking 
opstellen. Voor de AWBZ-jeugdzorginstellingen zullen wij op basis van de hieraan ten grondslag 
liggende uitgangspunten één-jarige privaatrechtelijke contracten opstellen. 
 
De tweede helft van 2014 en eerste helft van 2015 zullen wij benutten om waar nodig de inkoopwijze 
(aanbesteding, subsidiëring) en bekostiging te uniformeren ten behoeve van de voor 2016 en 
volgende jaren te maken inkoopafspraken. Een voorstel ter zake zal aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. 
 
Organisatie van subsidiering en contractering 
Elke regio is verantwoordelijk voor het inrichten van een organisatie voor de subsidiëring en 
contractering. Hierbij is, in lijn met de regionale transitiearrangementen, het uitgangspunt dat 
zorgaanbieders en BJZ in elke regio met één aanspreekpunt namens de desbetreffende gemeenten 
in de regio te maken hebben. Dit zowel bij het maken van afspraken als in de sturing, financiële 
afwikkeling en afwikkeling. In onze regio wordt momenteel onderzocht op welke wijze dat voor ons 
het meest wenselijk is.  
 
Het contracteren en subsidiëren van de bovenregionale zorg wordt gerealiseerd door samenwerking 
van de regio’s. In de praktijk betekent dit dat de uitvoering hiervan plaatsvindt via de samenwerking 
van de regionale organisaties. 
 
Vervolg 
Verdere uitvoering geven aan het transitiearrangement, waaronder de budgetbrieven versturen e.d. 
 
 
14 januari 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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