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Heerhugowaard, 5 april 2018
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het kostprijsonderzoek inzake de tarieven integraal ambulante jeugdhulp voor de inkoopperiode
2018 t/m 2020 is afgerond. Berenschot heeft hierover advies uitgebracht. Op basis van dit advies
hebben wij de definitieve tarieven vastgesteld.
Inleiding
Op 26 oktober 2017 heeft een kort geding gediend, aangespannen door een zestal
jeugdhulpaanbieders. De voorzieningenrechter heeft een tussenvonnis uitgesproken. Dit leidde
ertoe dat voor het zorgveld jeugdhulp met verblijf de procedure kon worden voltooid na een
kleine reparatie van declaratievoorwaarden. Voor het vernieuwde zorgveld integrale ambulante
jeugdhulp droeg de rechter de partijen op opnieuw om de tafel te gaan. De aanbieders werden
hierbij verplicht hun kostprijzen inzichtelijk te maken (wat zij tot dusver van de hand hadden
gewezen), zodat de regio haar tarieven realistisch kon stellen en onderbouwen.
In december 2017 hebben een kortlopend kostprijsonderzoek en bestuurlijke gesprekken met de
zes procederende aanbieders plaatsgevonden. Er werd een overbruggingstoeslag op de
overhead afgesproken voor heel het jaar 2018. Dat gaf tijd voor een diepgravender onderzoek
naar realistische tarieven voor de ingekochte dienst. De aanbieders hebben hierop hun kort
geding ingetrokken.
Vanaf december 2017 tot en met eind maart heeft de regio het met de aanbieders afgesproken
tarievenonderzoek uitgevoerd. Dit tarievenonderzoek is als volgt opgezet:
 De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is betrokken om toe te zien op de zorgvuldigheid van het
proces.
 Aanbieders uit de regio zijn gevraagd hun kostprijs volgens een vast format te onderbouwen.
 De zes aanbieders die de procedure waren gestart werden in staat gesteld hun reeds
geleverde data te verfijnen of corrigeren.
 Adviesbureau Berenschot werd (mede op verzoek van deze zes aanbieders) gevraagd om op
onafhankelijke wijze tarieven te berekenen voor de door regio Alkmaar ingekochte integrale
ambulante jeugdhulp, gebruik makend van de door hen verzamelde nationale benchmark
over kostprijzen van vergelijkbare aanbieders met vergelijkbare diensten.
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Op 22 maart zijn de aanbieders die in het onderzoek hebben geparticipeerd (waaronder alle zes
de aanbieders die de procedure waren gestart) geïnformeerd over de resultaten van het
onderzoek.
Kernboodschap
Met het overnemen van de door Berenschot geadviseerde tarieven zijn realistische tarieven
vastgesteld. Door deze tarieven vast te stellen, kunnen jeugdigen en gezinnen jeugdhulp
ontvangen van goede kwaliteit en wordt tevens op zorgvuldige wijze omgegaan met de belangen
van aanbieders.
Consequenties
De financiële consequenties zijn moeilijk in te schatten omdat deze niet alleen van het tarief
afhankelijk zijn, maar vooral van het volume. Voor 2018 blijft het overbruggingstarief gelden. Dat
is hoger dan het oorspronkelijke tarief. Het tarief voor 2019 en 2020 is gemiddeld genomen lager
dan het overbruggingstarief, maar hoger dan het oorspronkelijk tarief.
Communicatie
De raadscommissie wordt regelmatig geïnformeerd over actualiteiten en ontwikkelingen met
betrekking tot jeugdhulp.
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