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Geachte heer Van Rijn, 

 

 

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de stand van zaken 

inkoop Jeugdhulp in Zeeland. Ondanks scherpe afspraken met alle 

aanbieders zien wij alsnog een stevige uitdaging om binnen de 

beschikbare financiële middelen te blijven.  

 

Uitkomst inkoopproces 

De afgelopen maanden is gewerkt aan een breed gedragen 

inkoopproces. Dit proces is samen met de aanbieders in het Zeeuwse 

landschap doorlopen. Op woensdag 29 oktober jl. hebben circa 45 

aanbieders de contracten ondertekend. Hiermee is de geraamde 

Zeeuwse zorgvraag vrijwel volledig contractueel gedekt. Wij menen 

realistische prijsafspraken te hebben gemaakt, die een gedegen basis 

leggen voor afspraken tot transformatie en de daaraan gerelateerde 

realisatie van de benodigde kostenbesparing.  

 

Kortingen 

In Zeeland is, in goed overleg met de grote aanbieders, ingezet op 

significante tariefskortingen om de zorgkosten komend jaar onder 

controle te houden. De kortingen die zijn toegepast binnen de jeugd en 

opvoedhulp (huidige provinciaal gefinancierde zorg) zijn beperkt zoals in 

landelijke afspraken bepaald. Binnen de huidige AWBZ en GGZ lopen 

deze kortingen ten opzichte van de NZa-tarieven op van 10% op 

intramurale zorg tot 30% op dyslexie zorg. De opgave voor de aanbieders 

is daarmee stevig. Met de aanbieders van jeugd en opvoedhulp zijn 

tevens al afspraken gemaakt om tot een reductie van 10% in de kosten te 

komen door verkorting van trajectduur. 

 

Volumegroei 

De offertes laten echter ook een aanzienlijke volumegroei zien. Wij 

voorzien budgettaire moeilijkheden ontstaan als de door de aanbieders 

geraamde volumes werkelijkheid worden. Ondanks scherpe 

prijsafspraken komen wij, op basis van de eerste berekening, uit op een 
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tekort van bijna €5.000.000 op ons macrobudget. Hierbij is de geoffreerde 

groei al aanzienlijk teruggebracht om dit in lijn te brengen met landelijke 

trends. Als alle geoffreerde volumegroei zou worden meegenomen, zou 

het tekort zelfs oplopen tot ongeveer €15.000.000.  

 

Dit betekent dat er grote druk komt te staan op de recent ingerichte 

toegangsorganisaties. Uiteraard gaan wij aan het werk om de zorgvraag 

– gezamenlijk met de aanbieders – waar mogelijk te reduceren. Wij  

kunnen op dit moment echter niet overzien wat voor gevolgen dit heeft 

voor de uitgaven / tekorten op het budget.  

 

Solidariteit 

De dertien Zeeuwse gemeenten zien het als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om deze kostenbesparing te realiseren, daarom is 

afgesproken dat de Zeeuwse gemeente in 2015 financieel solidair zijn. 

Door solidair te zijn worden gemeenten uitgedaagd elkaar ook scherp te 

houden wanneer kosten oplopen. Tevens helpt de samenwerking bij het 

beperken van de organisatiekosten.  

 

Toelichting 

Bij deze brief is een document gevoegd met een toelichting op en een 

onderbouwing van de gehanteerde methodiek en de financiële 

consequenties. Wij zijn graag bereid dit persoonlijk aan u toe te lichten 

 

In uw werkbezoek aan Zeeland op 30 september heeft u aangegeven dat 

onvoorziene en nog niet in de budgetten verwerkte volumegroei met de 

meicirculaire van 2015 zal worden gecompenseerd. Wij menen dat we 

met recht hier een beroep op kunnen doen. 

Gezien de besprekingen in onze gemeenteraden komende weken 

ontvangen wij graag op korte termijn een bevestiging van uw mondelinge 

gedane toezegging. 

 

Hoogachtend, 

Namens de Task Force Jeugd Zeeland 

 

 

J. de Bat 

Wethouder Goes 

 

 

Bijlage: Consolidatie Zorgkosten Zeeland 

 

 


