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Kader

Deze afspraken (transformatieplan en businesscase) zitten in de afrondende fase en worden 
hierbij ter instemming aan u voorgelegd.

Er is overeenstemming bereikt tussen gemeenten en de zeven breed spectrum aanbieders 
over hun collectieve transformatieplan en de incidentele verhoging van het budget die daarbij 
nodig is. Dit budget is bedoeld voor investeringen om de transformatie te versnellen en voor 
de bekostiging van levering van jeugdhulp in de jaren 2019 t/m 2022. De doorberekening van 
de businesscase is uitgevoerd door KPMG en gebeurde op basis van het inhoudelijke, 
collectieve transformatieplan van de breed spectrum aanbieders.

Jeugdwet;
Collegebesluit 183173 - Ambitie en inkoopstrategie sociaal domein Regio Amersfoort; 
Collegebesluit 207781 - Aanbesteding jeugdhulp en WMO 2019-2022;
Collegebesluit 214298 - Inkoop Zorg en Ondersteuning Sociaal Domein regio 
Amersfoort 2019-2022.

Centrale vraag
Bent u bereid de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te vragen in te stemmen met de 
aanvullende inhoudelijke en financiele afspraken die overeengekomen zijn met de breed 
spectrum aanbieders en de financiele consequenties te zijner tijd te verwerken in de 
zomernota 2020 en de begroting 2021-2024?

Argumenten
1. Aanvullende afspraken gemeenten en BSA

Contractafspraken BSA 2019
Met de breed spectrum aanbieders zijn contracten gesloten op een collectieve taakopgave met 
een bijbehorend budgettair kader voor de periode 2019-2022 met een optie tot verlenging met 
2 jaar. De collectieve taakopgave is gericht op de transformatie van de specialistische 
jeugdhulp voor jeugdigen met complexe problematiek. Deze vorm van contractering is nieuw 
in de regio Amersfoort. Bij het opstellen van het budgettair kader zijn aannames gedaan over 
de omvang van de doelgroep en de tijdsspanne waarop investeringen aan de voorkant door de 
zorgaanbieders kunnen worden terugverdiend gedurende de contractperiode. Ten aanzien van 
de inschattingen van de omvang van de doelgroep is voor 50% uitgegaan van de gerealiseerde 
aantallen peiljaar 2017 en voor 50% van de prognose 2018.

Omdat er voor zowel gemeenten als aanbieders risico's kleven aan een taakgerichte 
bekostiging met vooraf vastgesteld budgettair kader, zijn er contractueel afspraken gemaakt in 
welke gevallen partijen kunnen besluiten tot aanpassing van het budgettaire kader. 
Hierover is opgenomen in de contracten:
1. De gemeenten stellen voor een periode van 4 jaar budget beschikbaar voor het uitvoeren 

van de Taakgerichte opgave.
2. Het budgettaire kader kan gedurende de overeenkomst in de volgende situaties worden 

aangepast :

Inleiding
Met zeven grote aanbieders hebben de gemeenten in Regio Amersfoort in 2018 meerjarige 
afspraken gemaakt over het bieden van specialistische hulp aan jongeren (en hun ouders). 
Gemeenten en de zorgaanbieders, de zogeheten breed spectrum aanbieders, hebben daarbij 
afspraken gemaakt over de veranderingen (transformatieopgave) die nodig zijn om effectieve 
en betaalbare zorg te kunnen bieden. Het gaat daarbij om jeugdigen met complexe 
problematiek. Binds de start zien we een groei in het gebruik van de jeugdhulp (stijgende 
clientaantallen
wachttijden en
plaatsgevonden
aanpassing van
voeren.

en zwaardere problematiek) en daarmee samenhangende oplopende 
kosten. Hierover heeft de afgelopen maanden uitgebreid overleg 

tussen de aanbieders en regiogemeenten met als doel om te bezien of 
de afspraken nodig is om de zorg voor jeugdigen op niveau uit te kunnen



a.

b.

c.
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Aanvullende afspraken inhoudelijk
In de afgelopen periode van intensieve samenwerking zijn de breed spectrum aanbieders een 
collectief geworden dat zij voort willen zetten en voor 1 September vast gaan leggen in een 
juridische samenwerkingsovereenkomst. Basis van de nieuwe organisatie inrichting is het 
werken vanuit een organisatie en op afstand van de moederorganisaties. Zowel financieel als 
zorginhoudelijk wordt geborgd dat er vanuit een organisatie wordt gewerkt met een budget, 
een begroting en een centrale monitoring.

De breed spectrum aanbieders hebben een ambitieus transformatieplan (zie bijiage 1) en 
aanvullende governance-afspraken (zie bijiage 2) uitgewerkt met een aantal ingrijpende 
veranderingen ten opzichte van de huidige wijze van (samen)werken en hulpverlening. Ook is 
een risicoparagraaf opgesteld (zie bijiage 3). De afspraken zijn nodig om betere ondersteuning 
en zorg te kunnen leveren, maar ook om binnen de financiele kaders te kunnen blijven. Alles 
zal gericht zijn om de jeugdhulp aan kinderen en jongeren zo dicht mogelijk bij huis en in 
normale omgeving te leveren met een forse afbouw op jeugdhulp met verblijf.

Het realiseren van specialistische ambulante gebiedsteams die aansluiten op en nauw 
samenwerken met de lokale teams;
Gezamenlijke triage in een aanmeldteam op jeugdhulp met verblijf;
Transformatie van de essentiele functies (zwaardere jeugdhulp met verblijf); 
Veranderend zorgaanbod;
Monitoren van in, door- en uitstroom van de breed spectrum jeugdhulp.

Aanpassing van het budgettaire kader vanwege factoren buiten het collectieve 
network. Hierbij is o.m. de situatie genoemd dat als de totale kosten op de uitvoering 
van de taakopgave van de zorgaanbieder(s) binnen het collectieve network wijzigt, 
bijvoorbeeld door maatschappelijke omstandigheden, zodanig dat dit van invioed is op 
het budgettaire kader, wat een aanpassing van het budget rechtvaardigt, dan wel 
noodzakelijk maakt.
Incidenteel door gemeenten beschikbaar gesteld budget ten behoove van het 
uitvoeren van "pilots" op basis van een inhoudelijke, financieel onderbouwde business 
case, welke leidt tot structureel kostendaling van populatie.
Bij substantiele wijzingen in beschikbare middelen bij de gemeenten.

Aanvullende afspraken financieel
Zowel de breed spectrum aanbieders als gemeenten hebben hun plannen verstrekt om de 
transformatie te versnellen. Zo hebben de breed spectrum aanbieders op verzoek van de 
gemeenten onder meer een transformatieplan en aanvullende governance-afspraken opgesteld 
met als doel om door uitvoering hiervan de stijging van de zorg zoveel mogelijk binnen het 
budget op te vangen. KPMG heeft partijen hierbij ondersteund en de afspraken verwerkt in een 
businesscase (zie bijiage 4).

Veranderde omstandigheden
Binds de start van de samenwerking is er in de voile breedte van de jeugdhulp een sterke 
groei in het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft. Ook gaat het vaker om zwaardere 
problemen. Dit is een landelijk beeld en zet de jeugdhulp overal onder druk. Tegelijkertijd 
werken alle betrokken partijen aan de transformatie van de jeugdhulp. Inmiddels is duidelijk 
dat er meer tijd nodig is om deze omslag te kunnen maken. Daarmee is de situatie zodanig 
veranderd dat de afspraken die destijds gemaakt zijn, niet meer passend zijn op dit moment. 
De afgelopen periode is er intensief overleg geweest tussen gemeenten en de aanbieders om 
gezamenlijk te bepalen wat er nodig is om verder vorm te kunnen geven aan de samenwerking 
en de transformatie. U bent hier middels twee informatiebrieven (in november 2019 en maart 
2020) over geinformeerd.

Dit betekent onder meer dat de breed spectrum aanbieders als collectief inzetten op:



Geprintop: 10-06-2020 12:33:15 uur 4/5

Ten aanzien van benodigde extra middelen is uit onderzoek van KPMG duidelijk geworden dat 
voor de taakopgave met de breed spectrum aanbieders een extra financiele investering van € 
8 miljoen noodzakelijk is voor de contractperiode 2019-2022 om door te kunnen gaan als 
breed spectrum en een versnelling te geven aan de transformatieopgave. Ten opzichte van de 
totale contractwaarde van € 118,5 miljoen over vier jaar betreft dit een stijging van 6,8%.

Dit zijn aanbieders die betaaid krijgen voor het aantai producten dat ze ieveren, en waarbij het totaaibedrag afhankelijk is van het 
producttarief. Dit is de P X Q (prijs maai volume) systematiek. Dit in tegenstelling tot de breed spectrum aanbieders die een vast 
budget krijgen, onafhankelijk van de aantallen clienten die zij ondersteunen en de soorten voorzieningen die zij inzetten.

Een deel van de extra kosten (€ 6,75 miljoen) betreft bekostiging voor levering van jeugdhulp. 
Zoals hierboven beschreven vanwege hogere aantallen jeugdigen in zorg en zwaardere 
problematiek dan verwacht en een langere periode die nodig is om investeringen terug te 
kunnen verdienen dan de doorlooptijd van de contracten omvat.
Een ander deel van de kosten betreft project investeringen (€1,25 miljoen). Dit zijn incidentele 
projectkosten om de transformatie versneld te kunnen realiseren. Deze kosten worden 
gezamenlijk gedragen door de aanbieders (vanuit hun overhead) en gemeenten. Deze kosten 
zullen voor de regio grotendeels ten laste komen van het transformatiefonds dat door het Rijk 
aan de regio is toegekend. Beschikbaar budget is ca. € 1.000.000,—.

Op basis van het onderzoek en de businesscase van KPMG achten we de hierboven genoemde 
artikelen 2a en 2b uit het contract van toepassing op de ontstane situatie. Bij de concrete 
uitwerking van de collectieve taakopgave is gebleken dat het aantai jeugdigen en de zwaarte 
van de problematiek substantieel hoger lag dan was ingeschat bij het opstellen van het 
budgettair kader. Daarnaast laat de doorrekening van KPMG zien dat het niet mogelijk is voor 
de zorgaanbieders om hun investeringen gedurende de contractperiode terug te kunnen 
verdienen. Het duurt dus langer dan vooraf geraamd voordat de financiele voordelen de 
nadelen compenseren en de collectieve taakopgave weer in lijn is met het budgettaire kader. 
Op basis van de businesscase wordt verwacht dat vanaf 2024 jaarlijks €0,7 miljoen wordt 
bespaard

Wat als we het budget niet verhogen?
Indien we het budget voor de breed spectrum aanbieders niet verhogen, verwachten we 
alsnog een kostenverhoging doordat er meer crisis ontstaat en er naar verwachting een 
verschuiving naar pxq-aanbieders^ zal plaatsvinden.

De concrete afspraken op de samenwerking van de breed spectrum aanbieders als collectief, 
een ambitieus transformatieplan en een extra investering vormen met elkaar het noodzakelijke 
fundament voor de realisatie van transformatie in de specialistische jeugdhulp. De ambitie is 
hoog en het is geen gemakkelijke opgave, zowel voor de aanbieders als gemeenten. Beiden 
geloven in de omslag die nu gaande is. Er is een gedeelde overtuiging dat met de aan- 
gescherpte afspraken en in samenwerking met elkaar de gezamenlijke ambitie te realiseren is.

Vertrouwen in samenwerking
De eerste 1,5 jaar laat zien dat samenwerking als collectief van breed spectrum aanbieders 
noodzakelijk is om te kunnen transformeren en te sturen op inzet van jeugdhulp. De 
samenwerking op de toegang vanuit de breed spectrum aanbieders werpt zijn vruchten af. Bij 
complexe casuistiek wordt in een triagistenoverleg van de breed spectrum aanbieders 
gezamenlijk gekeken met welk maatwerk en ondersteuning vanuit de verschillende expertises 
de jeugdige het beste geholpen kan worden. Dat voorkomt de onwenselijke zoektocht langs en 
tussen aanbieders onderling, waardoor sneller de juiste hulp geregeld kan worden. De inzet op 
ambulante jeugdhulp stijgt, het aantai kinderen en jongeren dat residentiele zorg krijgt, 
stabiliseert. Door het inzetten van stevige ambulante hulpverlening, moet voorkomen worden 
dat jeugdigen buiten huis moeten verblijven om goede hulp te ontvangen. Er zijn twee pilots 
gestart, waarin de lokale teams een beroep kunnen doen op kennis en expertise vanuit de 
breed spectrum aanbieders.
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Leusden

Als we het budget niet verhogen is het daarnaast de vraag of het huidige construct houdbaar 
is. Dit zou betekenen dat we een nieuwe aanbesteding moeten starten, waarbij de gemeenten 
met (een deel van) dezelfde zorgaanbieders om de tafel zal moeten. Tegeiijkertijd zai de 
transformatie, die met de nadere afspraken juist een versneiling zai gaan maken, voor de 
periode van de aanbesteding stii komen te iiggen. En de tot nu toe behaaide resuitaten, zoais 
het triagistenoverleg, waardoor een onwenselijke zoektocht iangs en tussen aanbieders 
onderiing voorkomen wordt en waardoor snelier de juiste hulp geregeid kan worden, zullen we 
dan weer kwijtraken.

Aanpak/uitvoering
Na instemming van de zeven afzonderiijke gemeenteraden van de Regio Amersfoort zullen de 
aanvullende afspraken (inhoudelijk en financieel) formeel worden vastgelegd in een 
addendum/aanvullende overeenkomst bij het contract.

Conclusie
Wij vragen u in te stemmen met de nadere afspraken en de raad middels bijgevoegd 
raadsvoorstel te vragen de extra middelen beschikbaar te stellen.

Transformatieplan BSA
Governance-afspraken gemeenten - BSA
Risicoparagraaf BSA
Businesscase KPMG

Voor het boekjaar 2019 voor de gemeente Woudenberg betekent dit een lastenverhoging 
€ 72.767 t.o.v. de vaststelling 2019. In de financiele tussenrapportage 2020 zijn de lasten
2019 en 2020 financieel verwerkt. In het financieel beeld 2021-2024 zijn de extra lasten 2021 
en 2022 opgenomen.
De financiele consequenties zullen te zijner tijd verwerkt worden in de zomernota 2020 en de 
begroting 2021-2024.

Financiele consequenties
De totale regionale incidentele investering is € 8 miljoen. Hiervan wordt € 1 miljoen gedekt uit 
het transformatiefonds. Voor het overige is de regionale verdeling als voIgt:

2. De portefeuillehouder mandateren tot tekstuele wijzigingen in het raadsvoorstel 
De aanvullende afspraken zijn afspraken die de Regio Amersfoort met de breed spectrum 
aanbieders maakt. Er komt dan ook een regionaal raadsvoorstel voor alle gemeenten. De 
periode tussen afronding van de gesprekken tussen gemeenten en breed spectrum aanbieders, 
de raadsinformatieavond van 3 juni en onze laatste collegevergadering voor verzending van de 
stukken voor de raadscommissie van 23 juni is heel krap. Het lukte de Regio Amersfoort 
daardoor niet om voor onze collegevergadering van 8 juni een regionaal raadsvoorstel gereed 
te hebben. Daarom is in samenspraak met de Regio Amersfoort besloten om op basis van een 
regionaal memo een lokaal college- en raadsvoorstel op te stellen met daarin alle relevante 
informatie. Het regionale raadsvoorstel is uiterlijk 9 juni gereed. Dat is de reden dat wij u 
vragen de portefeuillehouder te mandateren tot tekstuele wijzigingen om ons raadsvoorstel in 
lijn te brengen met het regionale raadsvoorstel.

Woudenberg TotaalBunschoten Eemnes

Bijiagen
1.
2.
3.
4.

Amersfoort Baarn Soest

2019
2020
2021
2022

€ 926.552,73
€ 1.663.124,90 
€ 1.385.995,99 
€ 330.542,00

€ 105.787,97
€ 189.885,16
€ 158.244,32
€ 37.739,21

€ 83.410,75 € 25.063,20 € 142.404,58 € 218.055,79
€ 149.718,94 € 44.987,43 € 255.610,49 € 391.401,37
€ 124.771,06 € 37.491,11 € 213.017,75 € 326.181,59
€ 29.756,27 € 8.941,14 € 50.801,96 € 77.790,06

€ 72.767,48
€ 130.614,70
€ 108.850,19
€ 25.959,35

€ 1.574.042,49 
€ 2.825.343,00
€ 2.354.552,00 
€ 561.530,00

€ 4.306.215,62 € 491.656,66 € 387.657,02 € 116.482,87 € 661.834,78 € 1.013.428,82 € 338.191,73 € 7.315.467,49




