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Kernboodschap: 
Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van: 
Met deze raadsmededeling wordt uw raad geïnformeerd recente ontwikkelingen die hebben geleid tot 
vertraging van het inkoopmodel. Op 1 januari 2022 zou het doorontwikkeld  inkoopmodel jeugdhulp in 
werking treden. Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft op 30 juni jl. besloten de inkoopprocedure 
specialistische jeugdhulp te pauzeren. Op 6 oktober jl. heeft het bestuur besloten 1 januari 2023 als 
nieuwe ingangsdatum van het doorontwikkeld inkoopmodel te kiezen. 
 
Aanleiding zijn twee ontwikkelingen:  
 
1. Tien  aanbieders die samen hulp verlenen aan ongeveer 40% van de jeugdigen in de regio 
IJsselland,  hebben kenbaar gemaakt dat zij vooralsnog niet gaan inschrijven.  
2. Het recent uitgebrachte rapport van de commissie Sint (in april 2021) is mogelijk van invloed op de 
bruikbaarheid van het uitgevoerde tarievenonderzoek.  
 
  
Toelichting: 
Aanbieders 
Tien aanbieders hebben via de nota van inlichtingen en per brief kenbaar gemaakt dat zij, zonder 
wijziging van de tarieven en meer duidelijkheid over de keuzebudgettenen en financiering van 
aanvullende diensten, niet gaan inschrijven. Deze aanbieders verlenen samen hulp aan ongeveer 
40% van de jeugdigen in de regio IJsselland. Zij omvatten een kwalitatieve en kwantitatieve omvang 
die niet kan worden opgelost met andere aanbieders. In een brief van 15 juli 2021 doen deze 
aanbieders het voorstel om, onder begeleiding van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd 
(OZJ), eerst met de bestuurders in overleg te gaan, voordat de inkoopprocedure wordt hervat.  
 
Tarieven 
Het uitgangspunt van het RSJ IJsselland  is om reële tarieven vast te stellen. Hiervoor heeft de regio 
een tarievenonderzoek uit laten voeren. Een reëel tarief staat niet gelijk aan een kostendekkend tarief 
voor alle aanbieders. 
Aanbieders zijn op verschillende momenten betrokken geweest bij de uitwerking van het inkoopmodel. 
Aanbieders hebben daarnaast tevens vragen kunnen stellen via uitgebreide Nota's van Inlichtingen. 
Het bestuur van het RSJ IJsselland  staat nog steeds achter het tarievenonderzoek en de 
voorgestelde tarieven,  die op basis daarvan  zijn bepaald bij de inkoopprocedure. Dit inclusief 
differentiatie in tarieven in verband met het verzorgen van aanvullende diensten door een aanbieder.  
 
Echter moet nu eerst gekeken worden naar de impact van het recent verschenen rapport commissie 
Sint en het Convenant 'Bevorderen continuïteit jeugdhulp' op het uitgevoerde tarievenonderzoek. Dit 
kan gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van het uitgevoerde tarievenonderzoek.  
 
Rapport commissie Sint en convenant 
Op 8 april 2021 is het rapport van de commissie Sint verschenen. Dit rapport bevat aanbevelingen om 
te komen tot een betere financiële beheersbaarheid van de jeugdhulp. In het verlengde hiervan is op 1 
juli het convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp' opgesteld door de Branches Gespecialiseerde 



 

Zorg voor Jeugd, de VNG en de ministeries van J&V en VWS. In de bijbehorende handreiking wordt 
richting gegeven aan de opbouw van tarieven, de totstandkoming daarvan en de wijze waarop 
gemeenten en aanbieders het gesprek met elkaar daarover aan kunnen gaan. Het rapport kan van 
invloed zijn op de bruikbaarheid van het door RSJ uitgevoerde tarievenonderzoek. 
 
  
Financiën: 
Financiële consequenties  als gevolg van de beschreven ontwikkelingen zijn op dit moment niet aan te 
geven. Deze zijn afhankelijk van het verloop en de uitkomsten het vervolgtraject.   
  
Communicatie: 
De aanbieders van jeugdhulp worden geïnformeerd over de besluiten van het bestuur van het RSJ 
IJsselland. De vertraging van de invoer heeft geen directe gevolgen voor beschikbaarheid en gebruik 
van jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen.  
  
Vervolg: 
Het bestuurlijk overleg met aanbieders en het onderzoeken van de gevolgen van de recente landelijke 
ontwikkelingen voor het inkoopmodel en de voorgenomen tarieven, hebben tot gevolg dat er meer tijd 
nodig is voordat het inkooptraject kan worden vervolgd. Het bestuur van het RSJ heeft daarom op 6 
oktober 2021 besloten om 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022 als nieuwe ingangsdatum te 
kiezen voor de inwerkingtreding van het inkoopmodel.  
In de tussentijd zal samen met aanbieders onderzocht worden of er een mogelijkheid is om in 2022 
proef te draaien met enkele onderdelen uit het nieuwe inkoopmodel en wordt de integrale crisisroute 
verder ontwikkeld.  
De huidige overeenkomsten met de aanbieders worden verlengd tot 1 januari 2023 zodat de 
continuïteit van hulpverlening wordt geborgd. 
  
Bijlagen: 
Geen. 
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