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van de Jeugdzorg

Geachte fractie,
Op 14-07-2021 heeft u op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien
van de Jeugdzorg. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen in de door u gestelde volgorde.
Uw fractie heeft 58 vragen gesteld over de ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel. Gezien het traject dat
wij gezamenlijk met de gemeenteraad hebben doorlopen, verbaast ons dit wel. Er vindt regelmatig
overleg plaats met de gemeenteraad om de stappen in dit omvangrijke traject met elkaar te bespreken.
Ook zijn er al verschillende besluiten door de gemeenteraad genomen die ook allen uitgebreid toegelicht
en bediscussieerd zijn en die voor een belangrijk deel ook het antwoord op uw vragen betreffen.
Voor de volledigheid hieronder nog even kort de belangrijkste stappen die al zijn gezet om de
doorontwikkeling van de jeugdhulp vorm te geven:
Op 7 november 2018 heeft de gemeenteraad de 'Motie 38 (2018) Stijging kosten jeugdhulp'
aangenomen. De raad vraagt het college nader te onderzoeken waarom de kosten voor de jeugdhulp zo
sterk stijgen.
Op 19 februari 2019 heeft de gemeenteraad in antwoord op de motie een raadsinformatiebrief
ontvangen, voorzien van een analyse van de toenemende kosten voor jeugdhulp en de wijze waarop de
jeugdhulp in Maassluis is georganiseerd. Afgesproken is om te verkennen of samen met Vlaardingen en
Schiedam een traject ingezet kan worden om de jeugdhulp anders te organiseren (te transformeren).
Op 4 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten om op basis van het richtinggevend advies over
de herijking van de jeugdhulp in de MVS-gemeenten aan het college de opdracht te geven om dit verder
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uit te werken in een visie op de jeugdhulp en dit door te ontwikkelen tot een nieuw model voor de
uitvoering van jeugdhulp op MVS-niveau.
Op 27 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld met
daarin de visie, de leidende principes, de uitwerking van het model en de bijbehorende
randvoorwaarden. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de door de Rebelgroup opgestelde
rapportage met de analyse van de financiële effecten van het MVS Jeugdmodel. De gemeenteraad geeft
het college in het verlengde hiervan opdracht om het nieuwe MVS Jeugdmodel gezamenlijk met
Vlaardingen en Schiedam te implementeren. En dit in goede samenwerking te doen met de
maatschappelijke partners die hierin een rol vervullen.
Op 6 juli 2021 is de gemeenteraad formeel geïnformeerd over het door het college vastgestelde
Contourenbesluit MVS Jeugdmodel. Voorafgaand aan dit besluit heeft overleg met de volggroep van de
gemeenteraad plaats gevonden.
De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen, maar zeker ook de gemeenteraad, duidelijk laten horen
ontevreden te zijn over de huidige uitvoering van de jeugdhulp. Kwalitatief wordt niet voldaan aan de
beoogde eisen en financieel blijkt het een onbeheersbaar systeem te zijn. Dit is het meest evident bij de
lange wachtlijsten die momenteel bestaan. Het vertrekpunt voor het wijzigen van de koers is het feit dat
het huidige stelsel onvoldoende functioneert. Ons voornaamste doel is het verbeteren van de kwaliteit
van de jeugdhulp voor de inwoners die dat nodig hebben. Daarnaast willen we ook zorgdragen voor een
beter financieel beheersbaar systeem.
Met het vaststellen van het Koersdocument heeft de gemeenteraad in oktober 2020 onder andere
besloten om de jeugdhulp op basis van een integrale opdracht met populatiebekostiging aan te
besteden. Op deze manier voorkomen we schotten tussen de verschillende vormen van jeugdhulp en de
versnippering van jeugdhulp over vele organisaties, de cliënt komt op deze manier echt meer centraal te
staan en professionals krijgen meer ruimte om op basis van de individuele situatie van een cliënt te doen
wat nodig is. Tenslotte ontwikkelen we op deze manier een beter financieel beheersbaar stelsel.
Daarmee nemen we huidige knelpunten weg en creëren we randvoorwaarden om de jeugdhulp te
verbeteren voor het kind, de transformatie daadwerkelijk vorm te geven en tot een financieel
beheersbaar stelsel te komen.
Onderstaand geven wij antwoord op de door uw fractie gestelde vragen. Wij vertrouwen er op dat dit
het inzicht geeft waar uw fractie nog naar zoekt.
1. Volgens de nieuwe wijze van aanbesteden wordt resultaatgericht financieren (financiering op
individueel niveau) vervangen door taak gerich t financieren (financiering op populatieniveau) Het
probleem van de financiering wordt in het nieuwe model verplaatst naar een onder niveau. Kan de
wethouder uitleggen hoe men bi] een taakgerichte financiering kan zien waaraan het geld wordt besteed
en wat er mee gebeurt.
Met het vaststellen van Koersdocument is door de gemeenteraad besloten dat in de aanbesteding met
taakgerichte financiering wordt gewerkt. Dat betekent één budget voor de gehele opdracht. Er worden
geen prijsafspraken gemaakt over producten, trajecten en dergelijke. Vervolgens worden
verantwoordingsafspraken gemaakt die toezien op de inzet en kwaliteit van de geleverde jeugdhulp en
het bereikte effect. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld KPI's (Key Performance Indicators) en controle
op de getrouwheid, rechtmatigheid, doelmatigheid, prestatielevering en naleving van het
ondersteuningsplan en kwaliteit. Deze onderzoeken worden gebaseerd op de notitie
rechtmatigheidsverantwoording van de VNG-commissie BADO (Bedrijfsvoering Auditing Decentrale
Overheden). Daarnaast wordt ook ingezet op onderzoek onder cliënten en stakeholders. Doordat er met
één opdrachtnemer wordt gewerkt kan intensief worden ingezet op contractmanagement.
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Kan de wethouder uitleggen of en op welke wijze deze manier van financieren garandeert dat
jongeren niet langer dan twee weken op passende hulp hoeven te wachten?
De nieuwe manier van inkopen biedt vanzelfsprekend geen garantie, maar biedt wel veel betere
randvoorwaarden om tijdig passende jeugdhulp te kunnen organiseren, zoals ook in het Koersdocument
is aangegeven. De verantwoordelijkheid voor het bieden van alle vormen van jeugdhulp komen bij één
opdrachtnemer te liggen. De opdrachtnemer heeft hierdoor een betere positie om dit daadwerkelijk te
kunnen organiseren. Deze opdrachtnemer is dus altijd aanspreekbaar als er niet tijdig hulp geleverd
wordt. Wat tijdig is, hangt natuurlijk ook heel sterk af van de individuele situatie van de jeugdige. In feite
is het doel om verergering en escalatie van problemen te voorkomen. Vanzelfsprekend kan ook in de
toekomstige situatie het bestaande personeelstekort in de jeugdhulp een rol blijven spelen.
Als een wachttijd van twee weken niet gehaald kan worden, binnen welke aanvaardbare termijn kan
passende hulp dan wel worden gegarandeerd?
Het uitgangspunt is dat er tijdig passende hulp geboden wordt. Per situatie kan de aanvaardbare termijn
verschillen. Dit is onderdeel van de afspraken die met de aanbieder worden gemaakt.
Kan de wethouder garanderen dat er conform de jeu gdhulpplicht en het internationaal
kinderrechten verdrag geen kinderen meer op de wachtlijst komen en op welke wijze wordt dat vorm
gegeven?
Deze garantie kan niet worden gegeven. Het bieden van tijdige en passende jeugdhulp is altijd het
uitgangspunt. Doordat vrijwel het gehele jeugdhulpaanbod vanuit één opdrachtnemer geboden wordt,
kan dit makkelijker georganiseerd worden en kan hier beter op gestuurd worden. Daarnaast blijven we
waar nodig gebruik maken van de landelijke arrangementen en blijven we in de GRJR-verband
samenwerken t.a.v. jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, crisisbedden en bovenregionale
ontwikkelingen.
Is er een garantie dat indien passende zorg niet voor handen is omdat het beoogde consortium het
niet kan leveren jongeren passende overbruggingszorg elders kunnen krijgen?
De aanbieder is verantwoordelijk voor het bieden van passende jeugdhulp. Als dit niet vanuit de partijen
die onderdeel uitmaken van het consortium geleverd kan worden, moet de aanbieder zorgen voor
afspraken met een ander partner die deze zorg wel kan bieden. Wanneer het juiste hulpaanbod niet
direct kan starten, zal er in overleg met ouders en jeugdige besproken worden of overbruggingszorg
nodig is.
Is er een mogelijkheid dat ouders indien passende zorg om welke reden niet geleverd kan worden
een PGB kunnen krijgen waarmee zij passende en noodzakelijk zorg zelf elders kunnen inkopen?
Het aanvragen van een PGB blijft altijd een mogelijkheid.
Wat gebeurt er als huisartsen, jeugdgezondheidsartsen en/of medisch specialisten doorverwijzen
naar noodzakelijke hulp die niet door het consortium geleverd kan worden?
Het consortium is verantwoordelijk voor het bieden van alle vormen van jeugdhulp. Daarnaast blijft
bovenregionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp beschikbaar. Dit zijn de meer specifieke vormen
jeugdhulp.
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Hoe denkt men het wettelijk recht dat huisartsen jeu gdgezondheidsartsen en/of medisch
specialisten thans hebben om door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp te beperken?
Dit wordt niet beperkt. Huisartsen en andere medische verwijzers hebben altijd het wettelijk recht om
door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Voor ouders en kinderen is de huisarts ook een
logische plek om zich met een hulpvraag te melden. Het is in het belang van het kind dat indien
jeugdhulp nodig is, deze inzet makkelijk kan worden georganiseerd. Daarom is een nauwe samenwerking
met huisarts en jeugdhulpaanbieder van belang. In de nieuwe situatie wordt alle jeugdhulp geboden
door het gecontracteerde consortium. Voor de huisartsen en medisch verwijzers ontstaat een
overzichtelijk veld, waarmee ze makkelijk kunnen samenwerken. De door u genoemde specialisten zijn
nauw betrokken bij de totstandkoming van het koersdocument. Het is goed om te beseffen dat in de
huidige situatie ook met contracten gewerkt wordt en deze groep verwijzers hier ook nu al rekening mee
moet houden.
Kan de raad een volledige en gedetailleerde onderbouwing krijgen dat de huidige wijze van inkoop
niet heeft bijgedragen aan innovatie en kosten beheersing?
Voor deze onderbouwing verwijzen wij naar het richtinggevend advies over de herijking van de
jeugdhulp in de MVS-gemeenten. Dit advies is gebaseerd op de ervaren knelpunten in de huidige
situatie. Dit was voor de gemeenteraad aanleiding om het college de opdracht te geven om een visie op
de jeugdhulp uit te werken en dit door te ontwikkelen tot een nieuw model voor de uitvoering van
jeugdhulp op MVS-niveau. Met het vaststellen van het Koersdocument MVS Jeugdmodel eind oktober
2020 is hier invulling aan gegeven en heeft de gemeenteraad besloten om op een andere manier te gaan
inkopen. Hierover is diverse keren gesproken in de gemeenteraad.
Kan de raad een volledige en gedetailleerde onderbouwing krijgen dat de inkoop dat nu wel gaat
doen? De raad ontvangt dan ook graag een gedetailleerde onderbouwing waarom en hoe een
hulpverlener gaat leveren wat nodig is, als het budget te laag is om dat te doen.
Met het vaststellen van het Koersdocument MVS Jeugdmodel eind oktober 2020 heeft de gemeenteraad
besloten om de aanbesteding via een taakgerichte inkoopvariant met populatiebekostiging vorm te
geven. Op basis van de individuele situatie wordt passende hulp ingezet. De aanbieder heeft ruimte om
te doen wat nodig is en maatwerk te bieden. Uitgangspunt is dat om een reële prijs te betalen (niet te
veel, maar ook niet te weinig) waar de opdracht voor moet kunnen worden uitgevoerd.
Kan de wethouder onderbouwen en garanderen dat nu wel samenwerking gaat plaatsvinden en waar
dat uit blijkt.
Het MVS Jeugdmodel wordt momenteel in samenwerking met partners en belanghebbenden ontwikkeld
en zal straks ook gezamenlijk worden uitgevoerd en doorontwikkeld. Een belangrijke partner in de
uitvoering wordt vanzelfsprekend de nieuwe jeugdhulpaanbieder (dit zal naar verwachting al een
samenwerking tussen partijen zijn). Maar ook het onderwijs, de huisartsen en kinderen en ouders, die
gebruik maken van het aanbod, zijn belangrijk voor de doorontwikkeling. De nieuwe wijze van inkopen
faciliteert en stimuleert de samenwerking.
Een nieuwe manier van aanbesteden brengt risico's voor huidig zorgiandschap mee. Zijn er
mogelijkheden terug te keren als je dit model invoert? Graag op detailniveau een uitleg waarom er wel of
geen terugkeer mogelijkheden zijn als dit model wordt ingevoerd?
De huidige contracten lopen af. Bij het afsluiten van nieuwe contracten bestaan altijd, naast de kansen
die dit biedt, risico's. Dus dit is een gegeven en niet afhankelijk van het MVS Jeugdmodel.
Vanzelfsprekend kunnen er onderdelen veranderen in het zorglandschap. Ook door de transformatie
van jeugdhulp blijven voorzieningen niet hetzelfde. Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken in
zorgaanbod en zorgaanbieders. Essentieel is dat de juiste expertise blijft bestaan om te zorgen dat er
passende jeugdhulp kan worden geboden. We kunnen niet terugkeren naar de huidige situatie,
aangezien de contracten zowel lokaal als regionaal aflopen.

4/11

Ons kenmerk: 204336

Het gekozen inkoopmodel is aan de raad als zeer succesvol gepresenteerd. Wij vernemen van de
wethouder graag hoe het begrip succesvol moet worden gezien dan wel moet worden uitgelegd?
We verwijzen inderdaad naar andere gemeenten, waar al op deze manier is ingekocht, als goede
voorbeelden. De ervaringen in deze gemeenten laten zien, dat er makkelijker passende hulp ingezet kan
worden, dat er eenvoudiger op- en afgeschaald kan worden in situaties die daarom vragen, dat de
samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders beter wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, dat de beoogde
transformatie beter tot stand komt, dat het zorgiandschap overzichtelijker wordt en dat het bijdraagt
aan een betere financiële beheersbaarheid.

Wij vernemen ook graag hoe het causaal verband de exacte definitie van succes waar het specifiek de
inkoop betreft en hoe succes gemeten gaat worden?
Aan de hand van de KPI's, cliëntervaringsonderzoeken en gesprekken met de maatschappelijke partners
verwachten wij een goed beeld te kunnen krijgen van de uitvoering van de jeugdhulp. Het gaat er daarbij
om of het kind de juiste zorg krijgt en of we de beweging maken die we beogen, als dat lukt is het
succesvol.

Beseft de wethouder dat met de keuze voor een consortium de keuzevrijheid voor de client wegvalt
keuzevrijheid in organisaties is OOK keuze in het goede plan. Het goede plan is wat jongeren nodig
hebben om goed te kunnen ontwikkelen. Hulp die niet in vrijheid kan worden gekozen is gedoemd te
mislukken. Hoe gaat de wethouder waarborgen dat ouders en jongeren binnen het consortium hun
keuzevrijheid behouden en daarmee hulp kunnen krijgen die bij hun past zodat het goede plan kan
worden uitgevoerd?
Dit staat in het Koersdocument. Ouders en kinderen zijn cruciaal voor het opstellen van een goed plan.
De inzet van hulp wordt hierop afgestemd. Het plan wordt samen met kind/gezin vormgegeven. De
vrijheid om een passende vorm van hulp in te zetten blijft dus ook gewoon bestaan. De
verschillende vormen van jeugdhulp blijven beschikbaar. Ook PGB blijft bestaan.

Hoe zit het binnen een consortium met de keuzevrijheid van personeel en hulpverleners? Weet de
wethouder zeker dat deze willen werken bij de aanbieders in een consortium?
Het consortium zal naar verwachting uit een aantal bestaande zorgaanbieders gaan bestaan. Deze
partijen beschikken al over personeel. Zij zijn daarnaast verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de
personele bezetting aansluit op de vraag. Het uitvoeren van een integrale opdracht biedt de ruimte om
te doen wat nodig is. De ervaring in andere gemeenten leert dat medewerkers die bij een uitvoerders
van een integrale opdracht werken aangeven, dat zij het juist als prettig ervaren om voor een dergelijke
opdracht te werken.

Weet de wethouders zeker dat ze niet afvloeien? Wat gebeurt er met de zzp-ers en kleine
aanbieders? Hoe te garanderen dat die blijven of niet uitgeperst worden?
Dit risico speelt sowieso bij een nieuwe aanbesteding. We hebben aandacht voor de borging van het
aanbod van kleine aanbieders en vrijgevestigden (zzp-ers) in de opdracht. We zien de meerwaarde van
het aanbod van kleine aanbieders in deze regio. Dit aanbod is veelal laagdrempelig dichtbij en
specialistisch. In de marktconsultatie is dit onderwerp van gesprek geweest. Ook is een aparte
bijeenkomst voor kleine aanbieders georganiseerd.

Uit de wijze waarop het nieuwe inkoopmodel aan ons is voorgesteld blijkt dat door de keuze voor een
consortium de financiële risico's bij de aanbieder komt te liggen. De wetgever heeft echter bepaald dat
de financiële risico's alleen bij de aanbieder kunnen liggen als deze geheel binnen de risicosfeer van de
aanbieders ligt. Kan de wethouder uitleggen op welke wijze de wet en de bijbehorende parlementaire
wetsgeschiedenis de mogelijkheid bieden om of te wijken en de financiële risico's toch in zijn geheel bij
het consortium te leggen?
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In de integrale opdracht met een vast bedrag neemt de opdrachtnemer ook financieel
een verantwoordelijkheid en daaraan gekoppeld een bedrijfsrisico. Bij de bepaling van het budget
moeten het belang van gemeenten en opdrachtnemer, in de zin van realiteitsgehalte, in evenwicht zijn.
De risicoverdeling moet bij populatiebekostiging proportioneel zijn.
Kan de wethouder garanderen dat zodra duidelijk wordt dat het consortium verlies lijdt het
consortium gewoon de zorg blijft leveren die nodig is? Zola op welke wijze blijft de zorg dan leverbaar en
zo nee waarom stopt de zorg bij verlies van het consortium?
De opdrachtnemer voert de opdracht uit onder de voorwaarden zoals die in de aanbesteding zijn
bepaald. Het uitgangspunt is dat het consortium geen verlies lijdt op de hulp die voor onze regio
geboden wordt. De voortgang van de uitvoering van de opdracht zullen onderdeel zijn van de
contractbesprekingen die frequent plaats zullen vinden.
Kan de wethouder op detailniveau uitleggen waarom de gemeente bij een keuze voor een consortium
bij verlies van dat consortium niet meer verantwoordelijk is voor het leveren van zorg en de daarmee
samenhangende financiële risico's?
Deze vraag kunnen wij niet helemaal plaatsen. De gemeente is altijd verantwoordelijk om zorg te dragen
voor zorgcontinuïteit.
Is er een opt out van 80/20 geregeld voor gezinnen die geen zorg willen of kunnen via het
consortium? Hoe is deze opt out op detailniveau geregeld? Hoe worden de vormen van zware zorg
geregeld?
Alle jeugdhulp (licht en zwaar) wordt vanuit het consortium geboden, dus we houden geen rekening met
een 80/20 verdeling. Daarnaast blijft de bovenregionaal ingekochte jeugdhulp en landelijk ingekochte
jeugdhulp beschikbaar. Daarnaast blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan.
Als het consortium bestaat uit grote partijen vanuit jeu gd/ggz en lvb, kunnen de niet gecontracteerde
partijen aanhaken middels hoofd onderaanneming waarbij er 6% kosten toeslag in rekening gebracht
mag worden. Hoe verhoudt zich dit in het kader van de doelmatigheid inzet zorg gelden (follow the
money).
De bureaucratie is in de huidige situatie omvangrijker dan in de nieuwe situatie. Daarnaast wordt er nu
ook gewerkt met onderaannemers. Dit is dus niet nieuw. De intentie is om zoveel mogelijk hulp binnen
het consortium te organiseren. Waar dit niet mogelijk is, is onderaannemerschap een alternatief.
Onderaannemerschap kan leiden tot iets meer overhead voor de aanbieder, maar anders ligt die
overhead bij de gemeente.
Hoe gaat er gewerkt worden met afgesproken uurtarieven of arrangement, zoals nu. De ene
zorgverlener levert voor het arrangement 1 uur ander bv 4 uur. Uitgewezen is dat dit geld kost. Hoe gaat
deze kosten beheerst worden?
Zoals in het Koersdocument beschreven staat, wordt niet meer gewerkt met uurtarieven en
arrangementen. Het uitgangspunt is maatwerk per situatie. De professional doet wat nodig is in een
specifieke situatie. De gemeente maakt met de opdrachtnemer (het consortium) afspraken over het
totaalbudget. Binnen het consortium zullen vervolgens onderling afspraken gemaakt worden over de
verdeling van de middelen en de inzet vanuit de verschillende organisaties.
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Men gaat weer met plafonds werken, in het kader van de extreme wachtlijsten die er nu zijn, hoe
gaat dit er straks uitzien en vallen er niet teveel kinderen buiten de boot?
Zoals in het Koersdocument beschreven is, wordt er één budget afgesproken. Dit is niet te vergelijken
met een plafond op een bepaald perceel, aangezien er veel meer mogelijkheden ontstaan om de
uitvoering van hulp anders te organiseren. Het uitgangspunt is dat er passende hulp geboden wordt aan
alle kinderen die dat nodig hebben. Doordat vrijwel het gehele jeugdhulpaanbod beschikbaar is binnen
één opdrachtnemer is het de verwachting dat kinderen eerder passende hulp ontvangen en dat er
minder geld aan bureaucratie besteed hoeft te worden.
De huidige wijkteams dienen een forse transformatie te ondergaan om de doelen In het MVS
Jeugdmodel te kunnen realiseren. Is er een sociaal en financieel plan om deze transformatie van de
wijkteams te realiseren?
Zoals in het Contourenbesluit MVS Jeugdmodel is aangegeven is besloten om het jeugd- en gezinsdeel
van de wijkteams onderdeel te maken van de aan te besteden integrale opdracht jeugdhulp. Het
merendeel van de medewerkers in het jeugd- en gezinsdeel van het wijkteam is op dit moment ook
gedetacheerd vanuit externe aanbieders en niet in dienst bij de gemeente. De uitwerking en de
consequenties van dit besluit worden in de verder uitwerking van het traject meegenomen.
Wat is het budget om deze transformatie te realiseren?
Dit maakt onderdeel uit van de aanbesteding.
27. Wanneer dient deze transformatie gereed te zijn?
Transformeren is een proces dat de gedurende een langere periode stapsgewijs vorm krijgt. Vanaf 2023
zal de uitvoering van het MVS Jeugdmodel starten. Daarna zal het steeds verder doorontwikkeld
worden.
Wie is verantwoordelijk voor deze transformatie?
De transformatie kan alleen effectief vorm krijgen als alle betrokken maatschappelijke partners daarin
hun bijdrage leveren.
Indien de wijkteams onderdeel gaan uitmaken van de integrale opdracht zijn deze bij aanvang van de
opdracht (01-01-2023) dan al naar het gewenste niveau en omvang getransformeerd?
Op 6 juli 2021 bent u geïnformeerd dat, in lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde
Koersdocument, het jeugd en gezinsdeel van het wijkteam onderdeel wordt van de integrale opdracht.
Zoals aangegeven vraagt een volledige transformatie tijd. De nieuwe situatie start per 1 januari 2023.
Indien de wijkteams onderdeel gaan uitmaken van de integrale opdracht komen de medewerkers dan
in dienst bij de opdrachtnemer?
De nieuwe aanbieder heeft een inspanningsverplichting om het zittende personeel over te nemen.
Gezien de huidige arbeidsmarkt en de aanwezige kwaliteit maken wij ons hier geen zorgen over.
Hierbij is interessant punt hoe men omgaat met alle medewerkers en de diverse cao's die nu gebruikt
worden. Ook hier is een kostenpost die nog niet voorzien is.
Het feit dat binnen de jeugdhulp verschillende cao's van toepassing zijn (ggz, welzijn, etc) is nu ook al
aan de orde. Er is dus geen sprake van een onvoorziene kostenpost
In het koersdocument wordt gesproken over het plaatsen van praktijkondersteuners bij alle
huisartsen. Hoeveel huisartsenpraktijken binnen de MVS regio krijgen een praktijkondersteuner?
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Zoals uit het Contourenbesluit blijkt zullen vanaf 2023 alle vormen van jeugdhulp onderdeel zijn van de
integrale opdracht jeugdhulp. De 'ondersteuner jeugd bij de huisarts' valt hier ook onder. Dit betekent
dat de nieuwe opdrachtnemer straks ook verantwoordelijk is voor het bieden van ondersteuning binnen
de huisartsenpraktijken. De nadere uitwerking zal samen met de nieuwe aanbieder en de huisartsen
vorm krijgen.
Wanneer zijn alle huisartsenpraktijken voorzien van een ondersteuner van het gewenste niveau?
Vanaf 2023 kan de nieuwe aanbieder zorgen voor passende hulp in de huisartsenpraktijken die hier
positief tegenover staan.
Wie financiert het toevoegen van deze ondersteuners?
Deze vorm van ondersteuning valt onder de integrale opdracht jeugdhulp en onder de hiermee
samenhangende financiering. Zoals bekend financiert de gemeente de integrale opdracht jeugdhulp.
Wat is het totale budget per jaar voor de financiering van deze ondersteuners?
Dit valt onder de totale bekostiging van de integrale opdracht.
Is er een garantie afgegeven en door wie dat het benodigde budget voor de praktijkondersteuners
wordt gecontinueerd gedurende de contractuele looptijd van de uitvoering van de integrale opdracht?
Dit maakt onderdeel uit van de afspraken die gemaakt worden met de nieuwe opdrachtnemer. De
gemeente financiert de integrale opdracht en wil hiervoor een reële prijs betalen.
Indien niet alle huisartsenpraktijken zijn voorzien van een ondersteuner, gedurende de gehele looptijd
van de integrale opdracht, welke invloed heeft dit dan op de beoogde kostenbesparing?
Uitgangspunt is dat zorg dichtbij inwoners geboden wordt. De huisartsenpraktijken bieden hierin een
goede insteek. Als een huisartsenpraktijk hier het voordeel niet van inziet, zal op een andere manier
passende hulp dichtbij geboden worden. Het bepalen van een kostenbesparing op een enkel onderdeel
is niet direct van belang. Het gaat om het bieden van passende jeugdhulp. Als dat op een andere manier
kan, is dat ook goed.
In het koersdocument en rapport van Rebel wordt gesproken over het ombuigen van individuele hulp
aan kinderen naar collectieve hulp door het inzetten van speciale ondersteuners binnen het onderwijs.
Worden de beoogde ondersteuners geplaatst op een specifieke school?
De inzet zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de jeugdhulpvragen op een school. De inzet van
deze hulp maakt onderdeel uit van de integrale opdracht jeugdhulp. Zoals in het Contourenbesluit is
aangegeven wordt de huidige inzet voor gezinsspecialisten op de scholen ook onderdeel van de integrale
opdracht. Het betreft overigens niet alleen het ombuigen naar collectieve hulp die wordt aangeboden
op school. In zijn algemeenheid willen we onderwijs en jeugdhulp beter met elkaar verbinden. Zie ook
het koersdocument.
Hoeveel ondersteuners zijn er in de MVS regio nodig?
Dit is afhankelijk van de hulpvragen in het onderwijs en zal daarop afgestemd worden. Dit kan dus ook
fluctueren in de loop van de tijd. Op dit moment werken we al met gezinsspecialisten in het onderwijs.
Deze inzet wordt ook onderdeel van de integrale opdracht.
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Wanneer zijn alle scholen voorzien van een ondersteuner?
Alle scholen in Maassluis zijn op dit moment voorzien van gezinsspecialisten. Dit wordt vanaf 2023
onderdeel van de nieuwe opdracht. In overleg met de nieuwe aanbieder worden afspraken gemaakt
over de implementatie van de nieuwe afspraken en de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bestaande
infrastructuur.
Wie financiert deze ondersteuner die boven op de reguliere formatie van een school komen?
De ondersteuners jeugd in het onderwijs vallen onder de integrale opdracht jeugdhulp. De bekostiging
van de ondersteuners valt daarmee binnen de bekostiging van de integrale opdracht. Dit wordt door de
gemeente gefinancierd. De financiering van gezinsspecialisten valt op dit moment ook onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat dus niet om het ophogen van reguliere formatie van
het onderwijs. Het gaat om het bij elkaar brengen van jeugdhulp en onderwijs en het dichtbij het kind
leveren van hulp
Wat is het totale budget per jaar voor de financiering van deze ondersteuners?
De bekostiging van de ondersteuners valt binnen de totale bekostiging van de integrale opdracht.
Is er een garantie afgegeven en door wie, dat het benodigde budget voor de praktijkondersteuners
wordt gecontinueerd gedurende de contractuele looptijd van de uitvoering van de integrale opdracht?
Dit maakt onderdeel uit van de contractuele afspraken die gemaakt worden met de nieuwe
opdrachtnemer.
Indien niet alle beoogde scholen zijn voorzien van een ondersteuner, gedurende de gehele looptijd
van de integrale opdracht, welke invloed heeft dit don op de beoogde kostenbesparing?
Uitgangspunt is dat zorg dichtbij inwoners geboden wordt. De scholen bieden hier een goede ingang
voor. Als dit niet op alle scholen meerwaarde heeft, zullen hier passende afspraken over gemaakt
worden. Het onderwijs staat overigens positief tegenover de ingezette ontwikkelingen. We beogen
hiermee geen kostenbesparing, zoals ook uit de rapportage van de Rebelgroep blijkt.
Welke expertises dienen in het plusteam aanwezig te zijn?
Zoals in het Contourenbesluit beschreven is, maakt het flexibelteam onderdeel uit van de integrale
opdracht. Het bepalen van de randvoorwaarden die we hieraan willen verbinden is onderdeel van de
voorbereiding van de aanbesteding. Maar dit zal flexibel moeten blijven. Als hulpvragen veranderen zal
het aanbod en dus ook dit team daarop aangepast moeten worden.
Op welke wijze wordt een persoon of instelling geselecteerd voor deelname aan het plusteam?
Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe aanbieder.
47. Zijn de deelnemers aan het plusteam permanent beschikbaar?
Het flexibelteam is bereikbaar voor de jeugdhulpprofessionals in de wijkteams, in het onderwijs en bij de
huisartsen wanneer de hulpvraag om een specifieke expertise vraagt die niet op stadsniveau
georganiseerd is. Hoe het flexibelteam exact zal worden georganiseerd is onderdeel van de
aanbesteding.
Wat is de omvang van het plusteam?
Hoe het plusteam exact zal worden georganiseerd is onderdeel van de aanbesteding. De omvang zal
afhankelijk zijn van wat op stadsniveau georganiseerd kan worden en wat niet. Ook de omvang en
samenstelling van dit team zal flexibel blijven. Afhankelijk van de vraag en de ervaringen die we tijdens
de uitvoering van het MVS Jeugdmodel opdoen zal de samenstelling en omvang kunnen wijzigen.
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Welk budget is beschikbaar om het Plusteam te realiseren en in de beoogde formatie in stand te
houden?
De bekostiging van het flexibelteam valt binnen de totale bekostiging van de integrale opdracht.
Als het plusteam geen onderdeel is van de integrale opdracht. Op welke wijze wordt dit team dan
bekostigd?
Zoals uit de raadsinformatiebrief over het Contourenbesluit van 6juli 2021 blijkt en daarvoor al is
toegelicht tijdens een bijeenkomst van de volggroep van de gemeenteraad op 29juni 2021 wordt dit
team onderdeel van de integrale opdracht.
De (specialistische) jeugdhulp wordt middels een integrale opdracht op basis van taakgerichte
populatiebekostiging in gekocht. Echter naast deze integrale opdracht blijft het mogelijk voor burgers om
een PGB toegekend te krijgen. Wat is de huidige financiële omvang van de toegekende PGB's?
De omvang van dit budget is ongeveer € 100.000. Dit is dus een zeer beperkt deel van het totale budget
van vele miljoenen dat wij inzetten voor jeugdhulp.
Op welke wijze zijn deze toe gekende PGB's in de cijfers van het koersdocument en rapport Rebel
meegenomen?
De uitgaven voor de PGB's zijn meegenomen in het rapport van de Rebelgroup.
Aan hoeveel kinderen en jongeren uit de populatie is een PGB toegekend?
Aan gemiddeld 20 kinderen/jeugdigen per jaar wordt een PGB toegekend in Maassluis.
Is er een afbouwscenario voorzien van de huidige PGB's richting de ingangsdatum van de integrale
opdracht?
Nee, dit is niet nodig.
Hoeveel budget wordt er voor PGB's naast het toe gekende budget voor de integrale opdracht
gereserveerd?
Wij gaan vooralsnog uit van de huidige omvang van de PGB's.
Hoe vindt toezicht en sturing plaats op de doelmatige inzet van zorg vanuit de toe gekende PGB's?
Door middel van kwaliteitscontroles en controles om de prestatielevering vast te stellen (in lijn met de
richtlijnen van de VNG Commissie BADO).
De opdrachtnemer van de integrale opdracht moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen
(bijvoorbeeld ISO/HKZ certificering, SKi geregistreerde medewerkers, niveau medewerkers, etc.). Huidige
zorgaanbieders die middels PGB worden gefinancierd voldoen niet aan deze eisen. Op welke wijze gaan
de gemeenten toezien dat de middels PGB in gekochte zorgaanbieders aan dezelfde kwaliteitseisen als de
opdrachtnemer van de integrale opdracht voldoen?
Door middel van kwaliteitscontroles en controles om de prestatielevering vast te stellen (in lijn met de
richtlijnen van de VNG Commissie BADO)
Door het gunnen van de integrale opdracht aan één opdrachtgever vindt een administratieve lasten
verlichting bij de gemeente plaats. Op welke wijze kan deze administratieve lasten verlichting ook bij de
administratie, toezicht en sturing op toe gekende PGB's worden gerealiseerd?
Gezien de kleine financiële omvang (zie antwoord op vraag 51) t.o.v. totale budget is dit effect minimaal.
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We ervaren een constructieve samenwerking met de gemeenteraad en een grote betrokkenheid in een
intensief proces met een gedeeld doel. Wij verwachten uw vragen voldoende te hebben beantwoord en
gaan ervan uit dat wij hiermee het inzicht hebben kunnen bieden wat voor uw fractie, ondanks de
verschillende besprekingen die we met elkaar hebben gehad en de besluiten van de gemeenteraad, nog
ontbrak.
Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
het college van burge
de cretaris,

ing.

ter en wethouders van Maassluis
de burge meéserr.

.

dr. T.J. Haan

Bijlagen:
Er zijn geen bijlagen toegevoegd.
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