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Onderwerp: Beheersmaatregelen voor tweede aanpak Alphen aan den Rijn 

 

 

 

Inleiding 

 

Alphen aan den Rijn heeft een amendement ingediend om in de gezamenlijke inkoopstrategie 

van de gemeenten in Holland Rijnland een aparte status te krijgen zodat de gemeente 

zelfstandig onderdelen van de jeugdhulp kan contracteren bij een coalitie van aanbieders. 

Alphen aan den Rijn heeft een eigen lokale sturingsfilosofie over de manier waarop dit het 

beste kan worden bereikt. Hierover heeft de gemeente Alphen aan den Rijn 8 januari een 

bijeenkomst georganiseerd. In het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Maatschappij, dat 

aansluitend plaatsvond, is aan de TWO gevraagd of een aparte status van de gemeente 

Alphen aan den Rijn mogelijk is binnen de regionale kaders voor de inkoop van de jeugdhulp.  

 

De inhoudelijke uitgangspunten, zoals eigen kracht centraal en het versnellen van de 

transformatie worden breed gedragen door alle gemeenten in de regio. Ook de 

doorontwikkeling van JGT’s, het daaraan verbinden van meerdere functies, het (mede) 

financieel verantwoordelijk maken, en aanscherpen van lokale aansturing ten behoeve van 

horizontale verbreding, liggen vast in regionaal beleid.  

 

Hieronder geeft de TWO aan met welke beheersmaatregelen het voor de gemeenten technisch 

en financieel mogelijk is om Alphen aan den Rijn deze ruimte te bieden.  

 

Beheersmaatregelen 

 

1. Effecten voor aanbieders en cliënten 

Voor de Alphense cliënten en de jeugdhulpaanbieders ontstaat een extra onzekere situatie. 

Dit komt bovenop de bezuinigingen. Er zullen cliënten zijn die op dit moment in zorg zijn bij 

aanbieders die straks niet meer gecontracteerd worden. Het garanderen van zorgcontinuiteït 

voor deze cliënten is in dat geval een Alphense verantwoordelijkheid omdat deze cliënten zich 

moeten wenden tot de Alphense JGT’s of (huis)artsen.  
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Daarnaast is op dit moment nog niet duidelijk hoe de aanbesteding die Alphen voorstaat zich 

verhoudt tot de keuzemogelijkheden voor de cliënt, zeker in relatie tot de betreffende 

bepalingen hierover in de Jeugdwet. En ook hoe om te gaan met de vrijheid van verwijzen 

van (huis)artsen.  

 

Jeugdhulpaanbieders in Holland Rijnland worden geconfronteerd met nieuwe onzekerheden 

en een dubbel inkoopproces. 

 

Aangezien Alphen aan den Rijn deel blijft uitmaken van de regionale inkoop, hebben zowel de 

positieve als negatieve effecten van deze aanpak invloed op het beeld dat inwoners, 

professionals en aanbieders hebben van onze regio.  

 

 

2. Opschalen en afschalen in de jeugdkolom  

De splitsing in het aanbod van diverse jeugdhulpaanbieders kan leiden tot afname van de 

verticale samenhang. Voor jeugdhulpaanbieders kan, vanwege de kleinere schaal, de 

specialistische ambulante zorg mogelijk niet meer rendabel geleverd worden. Voor een brede 

inzet van specialismen is een zekere omvang van de populatie binnen het bedieningsgebied 

nodig. De mogelijkheid van efficiënte op- en afschaling binnen de gehele jeugdkolom 

vermindert daardoor. Extra inzet is nodig vanuit beide partijen om de contracten op elkaar af 

te stemmen. Om toename van bureaucratie te voorkomen dient Alphen aan den Rijn aan te 

sluiten bij de regionale gehanteerde formats, procedures en verantwoordingstermijnen. 

 

3. 1 maart 2016 te hanteren als deadline  

Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij heeft eind 2015 positief geadviseerd over de 

inkoopstrategie, inclusief een tijdpad. Om te kunnen voldoen aan de geldende regelgeving zal 

de inkoopprocedure uiterlijk 1 april 2016 moeten starten. Definitieve bestuurlijke 

besluitvorming moet dan in maart 2016 plaatsvinden in de vorm van een inkoopplan. Dit 

betekent dat Alphen aan den Rijn uiterlijk 1 maart aan de TWO moet laten weten welke 

zorgvormen, - functies, -aanbieders, in welke hoeveelheden en tegen welk budget zij 

regionaal wil inkopen.  

 

4. De tweede aanpak vooralsnog alleen mogelijk te maken voor Alphen aan den Rijn 

De TWO voorziet een complex proces om twee naast elkaar staande systemen zodanig in te 

regelen dat de extra administratieve en organisatorische handelingen tot een zo minimaal 

mogelijk niveau beperkt kunnen blijven. Aangezien er nog veel onduidelijkheid is over de 

consequenties van deze aanpak voor de regio, brengt uitbreiding van deze tweede aanpak te 

veel onzekerheden met zich mee.  

 

5. Het verzekeringsmodel in 2017 voortzetten met alleen die gemeenten die volledig 

meedoen met de regionale inkoop van de jeugdhulp  

Alphen aan den Rijn stelt zich in het amendement verantwoordelijk voor alle eventuele 

juridische en financiële risico’s voor dat deel van de jeugdhulp dat zij zelf contracteert. De 

aparte status brengt echter ook risico’s met zich mee voor de regionale contracten en de 
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pgb’s. Aangezien Alphen aan den Rijn de verantwoordelijkheid voor eventuele risico’s wil 

dragen, houdt dit in dat de gemeente niet meer kan deelnemen aan het regionale 

verzekeringsmodel voor de inkoop van de jeugdhulp en de pgb’s, ook niet voor het regionale 

deel.  

 

Aangezien de regio bij lokale inkoop en lokaal gestuurde toegang geen invloed heeft op 

mogelijke overschrijdingen, ontstaan er financiële risico’s voor de regio. Voor de door Alphen 

aan den Rijn te contracteren coalitie ontstaat er een eigen belang. Indien het budget-plafond 

van deze coalitie in beeld komt, heeft die coalitie verschillende sturingsmogelijkheden, zoals:  

- selectie aan de poort, bijvoorbeeld direct doorverwijzen naar de regionaal gecontracteerde 

specialistische hulp; 

- het aanbevelen van pgb’s; 

- bij lopende trajecten verwijzen naar de regionaal gecontracteerde specialistische hulp, 

bijvoorbeeld een traject bij een ander onderdeel binnen hun eigen organisatie dat 

- het leveren van minder kwaliteit.  

Echte beoordeling van deze sturing is alleen inhoudelijk mogelijk op casusniveau. Dit is geen 

realistische werkwijze. Dit financiële risico voor de regio klemt des te meer aangezien Alphen 

aan den Rijn de gemeente is die binnen Holland Rijnland het meeste budget in geld en 

procenten moet inleveren in het macrobudget jeugd.  

 

De aparte status voor de gemeente Alphen aan den Rijn kan technisch mogelijk worden door 

alle gemaakte kosten voor Alphense cliënten te verrekenen met die gemeente. Met Alphen 

aan den Rijn moeten dan nog nadere afspraken worden gemaakt over de aanpak wanneer het 

Alphense budget dat regionaal is ingekocht, is uitgeput. 

 

Alternatief binnen de regionale Inkoopstrategie 

Met Alphen zijn alle gemeenten van mening dat het goed is verdere initiatieven te nemen om 

stappen te zetten in de transformatie. De inhoudelijke uitgangspunten worden gedeeld en 

liggen in het verlengde van datgene wat in regioverband al toekomstgericht is afgesproken. 

Alphen aan den Rijn kiest bij de uitvoering een aanpak die aansluit bij haar lokale 

sturingsfilosofie. Indien uit de marktverkenning van Alphen aan den Rijn blijkt, dat dit (op dit 

moment nog) niet haalbaar is, zijn er ook binnen de regionale samenwerking mogelijkheden 

de beleidsdoelstellingen vorm te geven. Daarbij valt te denken aan horizontale integratie, 

doorontwikkeling en uitbreiding van de Alphense JGT’s tot JGT-plus en optimale aansluiting 

van lokale sturing met regionaal contractmanagement. Ook worden binnen het huidige 

regionale model mogelijkheden voor experimenten gestimuleerd.  


