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1. Reacties op hoofdlijnen(l)
• Waardering voor het verloop van het proces
• Begrip voor de lastige positie van gemeenten
• Aanbieders geven uitgebreid uitleg over hoe zij er
tegenaan kijken.
• Vernieuwing/transformatie is al bij aanbieders in gang,
willen hier graag mee door.
• Met name indeling in categorieën en de gehanteerde
budgetten leveren veel vragen op.
Alle reacties zijn terug te vinden op dropbox: Transitiearrangement
Zeeland/Document transitiearrangement/1 definitief transitiearrangement/
Reacties aanbieders-financiers

1.Reacties (ll)
Grote Zeeuwse aanbieders:
• 12-20% bezuinigen is niet te doen. Voorzieningen zitten nu al aan hun
minimale omvang.
• Gemeenten willen transitie en transformatie in één slag doen. Dit zijn
echter 2 processen met een totaal ander tijdspad.
• Meerjarige afspraken zijn nodig om continuïteit van zorg te kunnen
waarborgen.
• Spoorboekje nodig voor vervolgstappen tot 1-1-2015
Andere Zeeuwse aanbieders
• Inhoud arrangement spreekt aan.
• Zorg dat het grootste deel van het budget naar specialistische zorg en
grote aanbieders gaat.
• Aandacht voor samenhang Jeugd en AWBZ/WMO.
• Aandacht voor keuzevrijheid.

1.Reacties (lll)
Bovenregionaal werkende aanbieders:
• Begrip voor het niet kunnen waarborgen van de infrastructuur maar
verwachten wel actie van de Zeeuwse gemeenten.
• Budgetkortingen zijn een risico voor de meest kwetsbare jeugdigen met
meervoudige zorgvragen.
• Aandacht voor zorginkoop en voorfinanciering. Overwegen of een
landelijke raamovereenkomst wenselijk is.
Financiers
• Provincie: positief over de ingezette lijn.
Verzoek voor meerjarige afspraken voor specialistische zorg en JB/JR
Grote kortingen zorgen voor wachtlijsten, verlies van benodigde functies,
werkgelegenheid en noodzaak tot ontmanteling al onder huidige
financier. Niet realistisch.
• CZ : positief. Goed dat het arrangement ook al betrekking heeft op nieuwe
cliënten.

2. Nadere toelichting percentages
100% macrobudget = 90% omzet zorgaanbieders
100% macrobudget wordt besteed aan zorg voor jeugd
Verdeling 90% omzet zorgaanbieders / 100% macrobudget over zorgvormen
100%

2%

2%

2%

2%

2%

30%

30%

30%

30%

30%

10%

10%

10%

30%

30%

30%

90%
80%
70%

Vernieuw ing door gemeenten /
inzet op innovatieve zorgvormen

60%
50%

Nieuw e cliënten

40%
58%

58%

58%

50%

50%

50%

- Stelpost

58%

- Overige

58%

- Ambulant

30%
20%
10%

- JB en JR

Dagbehandeling

- Pleegzorg

- Verblijf 24-uurs

- Jeugdzorgplus

0%

Bestaande cliënten

2. Nadere toelichting percentages
100% macrobudget = 90% omzet zorgaanbieders
100% macrobudget wordt besteed aan zorg voor jeugd
Verdeling 90% omzet zorgaanbieders / 100%
macrobudget over zorgvormen

100%

2%
10%
V er ni euw i ng door gemeent en / i nz et op

90%

i nnov at i ev e z or gv or men
30%
80%
30%
N i euw e c l i ënt en
70%

60%

B es t aande c l i ënt en
50%

40%
58%
50%

30%

20%

10%

0%
Spec i al i s t i s c he z or g

Li c ht er e z or gv or men

3. Aanpassingen
Uitgaande van de cijfers en het macrobudget zover nu bekend, is dit het
maximaal haalbare voor de Zeeuwse gemeenten voor dit moment.
Aanpassingen:
• Verduidelijken van budgetten, inzet daarvan voor vernieuwing,
percentages, categorieën.
• Verkeerde informatie wordt gecorrigeerd.
• Opnemen: de verdeling van de percentages (50%-58%/ 30%) zijn
gebaseerd op gemiddelden. Er is ruimte voor maatwerk.
• Begrippen als toegang, 24-uurs bereikbaarheid/crisis worden toegevoegd
en aangevuld.
• De genoemde percentages garanderen we onder de voorbehouden zoals
genoemd. (geen minimum of maximum)
Wat kunnen we op dit moment niet doen:
• De basis van het arrangement aanpassen
• Meerjarige afspraken maken
• Uitspraken te doen over gevolgen van eventuele wijzigingen.

4. Vervolgproces (I)
16 /10:TFJ-wethouders verzenden definitief arrangement
inclusief oplegger aan dertien Colleges van B&W en TSJ.
En ter kennisgeving aan aanbieders en financiers.
22- 29/10 : Dertien Colleges van B&W besluiten over
arrangement.
30/10 :Delegatie gemeenten-aanbieders-financiers gaat in
gesprek met TSJ.
31/10 : Wethouder De Bat verzendt definitief
transitiearrangement aan TSJ.
Na 31/10: Gemeenten leggen transitiearrangement voor aan
gemeenteraden.

4. Vervolgproces (II)
Na 31 oktober gaan de gemeenten met de aanbieders en
financiers:
• Aan de slag met het zuiveren van de cijfers
• In gesprek over de zorgen en aangedragen knelpunten
• Opstellen van een spoorboekje naar 2015.
Op 4 november bespreekt de TFJ in haar vergadering:
• een procesvoorstel voor start de ‘derde fase’
• data voor gesprekken om het vervolg samen met gemeenten,
aanbieders en financiers vorm te geven.

5. Betrekken gemeenteraden
“De gemeenteraden zijn tussentijds geïnformeerd over het proces. De
planning om te komen tot een transitiearrangement is dermate krap dat het
niet mogelijk is de gemeenteraden het arrangement ter instemming voor te
leggen binnen de gestelde periode. Om die reden is opgenomen dat het
arrangement is opgesteld onder voorbehoud van instemming van de
gemeenteraden.” (conform landelijk advies)
Voorgelegd aan de raden tot nu toe:
• Notitie visie en uitgangspunten
• Nieuwsbrieven
• Functioneel ontwerp en memo (inclusief toelichting op arrangement)
• Er zijn lokale en regionale bijeenkomsten geweest met de raden.
Proces van instemming
November: Informatiebijeenkomst raden over de aspecten, eisen en het tot stand komen van het
arrangement (voorbereiding provinciaal)
December: Voorleggen arrangement aan de raden voor instemming.

Vragen?

Bijlage: categorieën
Er zijn categorieën ingesteld die betrekking hebben op de manier waarop
aanbieders gefinancierd worden:
• Aanbieders binnen Zeeland met een omzet op het gebied van zorg voor
jeugd boven € 728.000 (1% van de totale omzet van zorg voor jeugdigen in
Zeeland).
 krijgen het gegarandeerde budget toegekend waarbij we per
organisatie afspraken maken over de inzet van deze middelen.
• Overige aanbieders binnen Zeeland met een omzet op het gebied van zorg
voor jeugd onder € 728.000.
 het gegarandeerde budget wordt door gemeenten gereserveerd maar
betaald aan de aanbieders op basis van trajectfinanciering.
• Bovenregionaal of landelijk werkende voorziening buiten Zeeland die zorg
bieden aan jeugdigen uit meerdere regio’s waaronder enkele Zeeuwse
jeugdigen.
 het gegarandeerde budget wordt gereserveerd maar betaald aan de
aanbieders op basis systeem van trajectfinanciering.

