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Stand van zaken samenwerking breed spectrum aanbieders (specialistische jeugdhulp).
In het najaar van 2019 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van de 
samenwerking tussen de zeven breed spectrum aanbieders en de zeven gemeenten in de 
regio Amersfoort. Wij hebben hierin onder meer aangegeven dat wij met de zorgaanbieders 
nadere afspraken maken om de problemen die er zijn op te lossen. In dit memo informeren 
wij u over de actuele stand van zaken.

Aanleiding
Op 18 december 2019 heeft een extra bestuurlijk overleg met de wethouders jeugd en 
bestuurders breed spectrum aanbieders regio Amersfoort plaatsgevonden. Dit overleg stond 
in het teken van de transformatieplannen van de breed spectrum aanbieders, de gemeenten 
en het onderzoek naar de haalbaarheid van de opdracht die gemeenten met de zeven breed 
spectrum aanbieders is aangegaan. Onderdeel hiervan was de vraag of de collectieve 
taakopgave breed spectrum 2019-2022 binnen het bijbehorende budgettair kader 
uitvoerbaar is. Reden hiervoor was de ontstane discussie over financiering van de kosten 
2019 door stijging van de zorgvraag. Deze discussie belemmerde de voortgang van de 
transformatie en veroorzaakte stijgende wachttijden.

Kernboodschap
Om de taakopgave te realiseren en het partnership verder vorm te geven zijn nadere 
afspraken tussen gemeenten en breed spectrum aanbieders nodig over onder meer 
volumes, transformatie en financiën. Daartoe hebben gemeenten en de breed spectrum 
aanbieders nadere afspraken en een gezamenlijke planning voor het eerste kwartaal 2020 
opgesteld. Zowel de gemeenten als de breed spectrum aanbieders voelen zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de complexe problematiek van jongeren en het aanbod van 
specialistische zorg in de regio Amersfoort en de financiering hiervan.
Gemeenten en zorgaanbieders onderschrijven de noodzaak een realistisch en ambitieus 
transformatieplan op te stellen op de taakopgave uitgewerkt naar business cases op kwaliteit 
en betaalbaarheid. Gemeenten voeren gezamenlijk hun eigen transformatieplan uit voor die 
onderdelen waar gemeenten zelf voor aan de lat staan. Voorbeelden hiervan zijn het 
versnellen van uitstroom en waar mogelijk voorkomen van instroom in de zwaardere 
jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieders richten zich onder meer op het versterken van de 
onderlinge samenwerking van de breed spectrum aanbieders en hun collectieve taakopgave 
op de specialistische jeugdhulp.
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Set met afspraken
Om de taakopgave te realiseren en het partnerschap verder vorm te geven zijn nadere 
afspraken tussen gemeenten en breed spectrum aanbieders nodig over onder meer 
volumes, transformatie en financiën.
Daartoe hebben gemeenten en de breed spectrum aanbieders nadere afspraken en een 
gezamenlijke planning voor het eerste kwartaal 2020 opgesteld. Op hoofdlijnen betreft dit:

1. Gemeenten en breed spectrum aanbieders werken hun transformatieplannen - zoals 
besproken op 18 december – uit door de opgaven waar nodig te preciseren en te 
kwantificeren.

2. Een onderdeel van de transformatieplannen zijn de Business Cases Uitstroom, 
Centrale aanmelding en Zorglandschap. Deze business cases worden met voorrang 
opgepakt en uitgevoerd.

3. Het voorgaande moet eind van het eerste kwartaal 2020 op hoofdlijnen inzicht geven 
in de meerjarige ontwikkeling van cliënten [instroom/verwijzingen, intensiteit en 
doorlooptijd], de uit te voeren transformatie en de hieruit voortkomende kosten en 
opbrengsten van ondersteuning en zorg voor het collectief [en daarmee de 
benodigde budgetten in de komende jaren voor de individuele breed spectrum 
aanbieders].

4. breed spectrum aanbieders en gemeenten geven gezamenlijk KPMG opdracht om 
als onafhankelijke partij dit traject te ondersteunen [single source of truth].

5. De uitkomsten van dit traject dienen als basis voor gemeenten en breed spectrum 
aanbieders om nadere afspraken te maken over:

a) Doelgroep, opgaven en budgettair kader van de breed spectrum aanbieders;
b) Inzet van middelen vanuit het Transformatiefonds jeugd op de 

transformatieopgaven;
c) Een verdeelmodel van het collectieve budget van de breed spectrum 

aanbieders voor de komende jaren.
d) Het al dan niet verlengen van de vierjarige verbintenis met de breed spectrum 

aanbieders door de verlengingsoptie van 2 jaar in te zetten;
e) Het al dan niet bijdragen aan het oplossen van eventuele 

liquiditeitsproblemen; [voorfinanciering] door gemeenten.
f) Het al dan niet uitbreiden van het meerjarig budgettair kader door gemeenten.

6. Breed spectrum aanbieders leveren vanaf nu - vooruitlopend op de te maken 
afspraken - de benodigde zorg, met name gericht op uitstroom van crisis en 
voorkomen van crisis. De gemeenten keren 3% van het budget niet volgens de 
verdeelsleutel uit aan de breed spectrum aanbieders, maar besteden dit in overleg 
met de breed spectrum aanbieders aan de betaling van additionele jeugdhulp bij 
individuele aanbieders. Deze afspraak geldt totdat er definitieve afspraken zijn 
gemaakt zoals aangegeven bij punt 5 hierboven.

Financiën
Op basis van de thans beschikbare informatie zijn regiogemeenten van mening dat de 
opdracht binnen de door de gemeenteraden beschikbaar gestelde budgetten kunnen worden 
uitgevoerd. Uit de uitwerking van de business cases in het eerste kwartaal kan echter blijken 
dat het – bijv. om wachttijden terug te brengen – nodig is om het budget incidenteel of 
structureel uit te breiden, dan wel dat het nodig is transformatieactiviteiten van de breed 

Pagina 2



spectrum aanbieders voor te financieren [liquiditeitssteun]. Indien dit onverhoopt het geval is 
zullen wij u de keuzes ter besluitvorming voorleggen.

Vervolgstappen
Wij verwachten in april met de aanbieders nadere afspraken te kunnen maken. Indien 
sprake is van mogelijke financiële consequenties voor de begroting van gemeenten zullen 
wij met u in overleg treden.
De toegezegde raadsinformatiebijeenkomst begin 2020 wordt i.v.m. bovengenoemde 
ontwikkelingen doorgeschoven naar juni. Deze bijeenkomst zal naast de ontwikkelingen 
t.a.v. de breed spectrum aanbieders ingaan op de regionale inkoop van ondersteuning en 
zorg in het Sociaal Domein.

Pagina 3


